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Sammanfattning 
 

Kvinnliga lärare upplever sitt arbete som meningsfullt samtidigt som de utsätts för tidspress, 

vilket har en negativ inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Syftet med denna 

studie var att beskriva den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos kvinnliga lärare ur ett 

salutogent perspektiv. En tvärsnittsstudie enligt en kvantitativ design gjordes på 43 kvinnliga 

lärare på tre olika skolor med hjälp av instrumentet Work Experience Measurment Scale 

(WEMS). Kompletterande frågor om ålder och år av yrkeserfarenhet tillfördes för att undersöka 

eventuellt samband. Resultatet visade att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan ålder eller år av yrkeserfarenhet i hur deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

För att beskriva kvinnliga lärares psykosociala arbetsmiljö ur ett salutogent perspektiv användes 

främst modellen “känsla av sammanhang” (KASAM). Deltagarna har starkt KASAM vad det 

gäller meningsfullhet men svagare KASAM i hanterbarhet och begriplighet. Slutsatsen för 

studien visar på att kvinnliga lärare upplever sitt arbete som meningsfullt vilket påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön positivt. Samtidigt utsätts de för tidspress, vilket har en negativ 

inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö.  

 

Nyckelord: Känsla av sammanhang (KASAM), arbetsterapi, hälsopromotion, Work Experience 

Measurment Scale (WEMS).  

 

  



   
 

 
 

Summary 

 

Female teachers psychosocial work environment  
A quantitative cross-sectional study about the self-reported psychosocial 
work environment in a salutogenic perspective   
 

Female teachers experiencing their work meaningful at the same time the work expose them 

for time pressure, which can have a negative impact on the health. The aim of this study was to 

describe self-perceived psychosocial work environment for female teachers in a salutogenic 

approach. A cross-sectional study with a quantitative design with 43 female teachers on three 

different schools was preformed, using the instrument Work Experience Measurement Scale 

(WEMS). Additional questions about age and years of work experience added to explore any 

relationship. The result show that there was no statistic significant relationship between age or 

years of work experience in how the participants experiencing their psychosocial work 

environment. To describe female teachers psychosocial work environment in a salutogenic 

approach has uppermost the model “Sense of coherence” (SOC) been used. The participants 

have a strong SOC regarding meaningfulness, but weaker SOC regarding manageability and 

comprehensibility. The conclusion of this study show that female teachers experience their 

work meaningful, which affect the psychosocial work environment positive, at the same time 

they are exposed for time pressure, which affect the psychosocial work environment negative. 

 

Keywords: Sense of coherence, occupational therapy, health promotion, Work Experience 

Mesurement Scale (WEMS) 
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Inledning 

 

Sjukskrivningar har markant ökat hos kvinnor och det beror till stor del på psykisk ohälsa.  

Arbetsmiljöverkets rapport 2014: 3 rapporterar att 9 av 10 kvinnliga lärare upplever en hög 

arbetsbelastning i läraryrket. Det finns även rapporterat att kvinnodominerade yrken, till 

exempel inom utbildningsverksamhet, ofta har en sämre arbetsmiljö med höga krav i relation 

till låga resurser. I en rapport gjord av Skandia (2018) beskrivs att år 2017 kostade 

sjukskrivningarna Sverige över 62 miljarder kronor. Psykisk ohälsa en stor orsak till 

sjukskrivningarna och har i Sverige stigit i alla grupper men främst bland kvinnor. 

  

Ahlgren & Gillaner, Gådin, (2011); Glise (2007) beskriver hur lärare upplever den psykosociala 

arbetsmiljön ur ett salutogent perspektiv. Resultaten i de olika studierna visar på att personalen 

ofta får arbeta under tidspress och att arbetet upplevs som oändligt vilket leder till hälsorisker. 

Kvinnliga lärare upplevde samtidigt arbetet som meningsfullt då det fick arbeta med barn vilket 

är en hälsofrämjande faktor. Lindmark, Wagman, Wåhlin & Rolander (2018) beskriver i sin 

studie att kön, ålder, år av arbetslivserfarenhet och arbetsställning utgjorde skillnad i hur 

deltagarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö.     

  

En god psykosocial arbetsmiljö kan öka välbefinnandet och bidra till psykisk och social 

utveckling hos såväl individen som arbetsgruppen (Weman, Josefsson & Berggren, 2013). En 

arbetstagare med hög känsla av sammanhang (KASAM) anses vara bättre på att hantera 

tidspress och löper mindre risk för ohälsa. Samtidigt kan en hög grad av KASAM motverka 

både långtids- och korttidssjukskrivningar (Engström & Jansson, 2009), vilket gynnar 

individen, arbetsgruppen och samhället. Arbetsterapeuten kan bidra till människors 

välbefinnande och hälsa genom preventiva och hälsofrämjande insatser (Kroksmark, 2014; 

Eriksson, 2006). Det är viktigt att förbygga den psykiska ohälsan bland arbetstagarna då 

psykiska ohälsa ofta är grundproblemet till den somatiska ohälsan. Samhällets kostnader 

skulle minska om det satsades på förebyggande och rehabiliterande insatser (Skandia, 2018). 

Arbetsterapeutens yrkesansvar är att hjälpa personer och grupper som löper risk att utveckla 

ohälsa (Nilsson & Townsend, 2010) 

   

Syftet med denna studie är att beskriva den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos 

kvinnliga lärare ur ett salutogent perspektiv. 
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Bakgrund 

Psykosocial arbetsmiljö    

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar de aspekter av arbetet som ställer krav på personens 

mentala resurser och kan relatera till den arbetande människans sociala behov och psykiska 

resurser (Weman, Josefsson & Berggren 2013). Den psykosociala arbetsmiljön formas och 

påverkas av hur arbetet är organiserat, vilket varierar mellan yrken, sektorer och 

organisationer. Inom kvinnodominerade yrken som skola, vård och omsorg är ofta den 

generella arbetsmiljön sämre med höga krav i relation till låga resurser, därmed löper dessa 

personer större risk för ohälsa. Magnus Sverke, professor vid Psykologiska institutionen, 

Stockholms universitet menar att det inte är ett “kvinnoproblem” utan ett strukturellt problem. 

Vidare beskriver han att män och kvinnor är verksamma inom olika sektorer på 

arbetsmarknaden och att de är ojämnt fördelade på hierarkiska nivåer (Arbetsmiljöverket, 

2016). Sandmark (2011) beskriver att hälsan i Sverige blir bättre samtidigt som 

långtidssjukskrivningarna ökar. Idag mäts hälsa ur ett biomedicinskt perspektiv, men 

orsakerna till sjukskrivningarna är oftast mer komplexa än så och ibland även ovissa. 

Sandmark (2011) menar att tänkbara orsaker till de ökade långtidssjukskrivningarna i den 

arbetande befolkningen kan vara det tuffa arbetsklimatet, de ständigt pågående 

omorganisationerna inom den offentliga sektorn, ändrade attityder samtidigt som definition av 

sjukdom, sjukdomstillstånd och arbetsförmåga ändrats. För att få en mer rättvis bild skulle 

sociala, psykologiska och emotionella faktorer inkluderas. Vidare beskriver Sandmark (2011) 

att de som blir långtidssjukskrivna inte haft tid för återhämtning och egentid då 

förvärvsarbete, barn och hushållsarbete tagit mycket tid.  

  

Den största ökningen av sjukskrivningar har skett hos kvinnor. De utgör cirka två tredjedelar 

av de långtidssjukskrivna i Sverige. Ökningen av långtidssjukskrivningar i Sverige beror till 

stor del på psykisk ohälsa och stressrelaterad psykisk ohälsa (Glise, 2007; Skandia, 2018). 

Psykosociala faktorer påverkar arbetet och kan främja hälsa, arbetsförmåga och samtidigt 

förebygga stressrelaterad problem. Arbetstrivsel är en faktor som ofta har samband med hög 

arbetsmotivation. Trivsel på arbetet påverkas positivt av att personens resurser tas tillvara, 

vilket i sin tur skapar arbetsengagemang och arbetsprestationer. Variation är en annan viktig 

faktor som påverkar personens psykosociala stimulans och psykiska belastning vilket i sin tur 

påverkar hälsan i positiv riktning. Det är viktigt att förändra arbeten som innebär för höga krav, 

lågt självbestämmande och tidspress. Egenkontroll handlar om att kunna påverka 

genomförande, planering och utvärdering av sitt eget arbete, vilket är betydelsefullt för en god 

hälsa. Målsättning är viktigt för att få personen motiverad i arbetet. Motiverande faktorer kan 

exempelvis vara personliga mål, positiva förändringar och självförtroende. Personliga resurser 

är en faktor som medverkar till personens hälsa och arbetsförmåga. Genom att lyfta personliga 

resurser i arbetslivet kan hälsa främjas på arbetsplatsen. Användandet av personliga resurser 

hjälper personen att hantera den egna psykosociala arbetsmiljön. Det är även viktigt att ha tillit 

till sin egen förmåga i att klara sina arbetsuppgifter samt socialt stöd från arbetskollegor i form 

av uppmuntran och feedback (Holmström & Olsson, 2014; Gunvor Gard).  
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Friskfaktorer i arbetsmiljö definieras som företeelser som förekommer i personens arbete eller 

livsmiljö som ger förutsättningar att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet. 

Friskfaktorer på individnivå är eget ansvar, yrkesstolthet, meningsfullhet, variation och 

utveckling i arbetet. På gruppnivå är gemenskap, humor, ärlighet, rak kommunikation och 

förtroende bidragande friskfaktorer. På företagsnivå är friskfaktorer bland annat korta 

beslutsvägar, feedback, närvarande chef, lyhördhet och tydliga riktlinjer (Jakobsson & 

Skoglund, 2016). En frisk arbetsplats är där personalen trivs, mår bra och presterar. Trivsel 

och välmående måste komma först för att arbetstagarna ska kunna prestera. Arbetstagare kan 

prestera utan att trivas eller må bra men för att det ska hålla i längden måste arbetstagarna må 

bra och trivas (Flanagan, Sundqvist & Lindberg, 2016). Resultaten från Nieuwenhuijsen, 

Bruinvels, & Frings-Dresen (2010) studie visar att personer som upplever hög 

arbetsbelastning, låg arbetskontroll, låg rättvisa, dåligt stöd från kollegor och chef samt 

obalans i vardagen har större risk att utveckla stress. Det är viktigt att förebygga detta då 

stress och aktivitetsobalans ökat i Sverige, vilket riskerar sämre psykosocial arbetsmiljö och 

hälsa (Arbetsmiljöverket, 2014). Ashkanasy, Ayoko & Jehn (2014) beskriver att en god 

arbetsmiljö har en positiv inverkan på anställdas arbetsutförande och välmående.  

 

  

Lärarnas arbetsmiljö    

Psykiskt påfrestande arbete är vanligt förekommande bland kontaktyrken, exempelvis inom 

utbildningsverksamhet. Kvinnor upplever mer psykologiska krav i arbetet och högre 

arbetsbelastning till skillnad från män. Läraryrket är ett utav de arbeten som innebär hög 

arbetsbelastning där 47% kvinnor upplever arbetsrelaterad stress (Sverke, Falkenberg, 

Kecklund, Magnusson, Hanson & Lindfors, 2016; Arbetsmiljöverket 2014:3). 

Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 bekräftar detta då nio av tio kvinnliga lärare i både 

grundskola och gymnasieskola upplever hög arbetsbelastning. 74% av kvinnorna upplevde 

psykiska påfrestningar i arbetet samtidigt som 86% upplevde arbetet som meningsfullt.   

  

Ahlgren & Gillander, Gådin (2011) undersökte kvinnliga grundskolelärares självupplevda 

psykosociala arbetsmiljö och identifierade förhållanden som kan innebära hälsorisker. 

Resultatet visar att lärarnas arbete hade många faktorer som bidrar till negativ stress och 

oändligt arbete. Arbetet upplevdes tungt då de ofta får lösa konflikter, ha en vårdande roll för 

barnen samtidigt som de har en stor roll i hemmet. En hälsofrämjande faktor med arbetet var 

att det känndes meningsfullt att arbeta med barn vilket gav energi. 

 

Arbetsterapi    

Kielhofner (2012, 2017) menar att miljön innebär resurser, möjligheter, krav och 

begränsningar. Miljön påverkar individen beroende på hur miljön integrerar med personens 

värderingar, intressen, uppfattning av sin egen förmåga, vanor, roller och utförandekapacitet. 

De möjligheter, begränsningar, krav och stöd som de fysiska och sociala miljöaspekterna har 

för en person utgör miljöns inverkan. Vidare kan detta förstärka eller försvaga personens 

handlingsmöjligheter och aktivitetsutförande. Samtidigt påverkar miljömässiga krav och 

begränsningar uppkomsten av roller och vanor. En skolas fysiska utformning, regler och krav 
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i kombination med uppfattningar från elever och lärare formar attityder och handlingar som 

formar varje persons roll i den miljön. Vidare beskriver Kielhofner (2012,2017) att personen 

ofta är i kontakt med flera miljöer vilket innebär att personen kommer i kontakt med olika 

fysiska rum, människor, förväntningar och möjligheter. Miljön innebär också krav och 

begränsningar, exempelvis andra människors handlingar, förväntningar, arbetskrav och regler.  

  

Arbetsterapeuten ska initiera och medverka i hälsofrämjande insatser och åtgärder på 

arbetsplatser och skola. Arbetsterapi handlar om att skapa hälsa genom aktivitet och 

arbetsterapeuten har ett ansvar i att förebygga risker som kan hindra människors förmåga till 

aktivitet och delaktighet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012).  Resultatet från studien 

Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen (2010) visade på att förebyggande insatser i den 

psykosociala arbetsmiljön minskade förekomsten av stressrelaterade besvär på arbetsplatsen. 

Arbetsterapeuten kan bidra till människors välbefinnande och hälsa genom preventiva och 

hälsofrämjande insatser (Kroksmark, 2014). Samtidigt är arbetsterapeutens yrkesansvar att 

hjälpa personer och grupper som löper risk att utveckla ohälsa (Nilsson & Townsend, 

2010).  Arbetsterapeutens kompetens blir allt mer efterfrågad i nya arenor, då förbyggande och 

hälsofrämjande insatser blir allt vanligare. Att förbättra miljön på en skola är en typ av 

hälsofrämjande insats (Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 2016).  

 

Salutogent perspektiv    

Det salutogena perspektivet är ett humanistiskt synsätt som bygger på samhällsvetenskapliga 

och humanistiska begrepp, där personens handlingar och mål är centrala. I teorin är hälsan i 

fokus där en god hälsa är mer än att vara fri från sjukdom (Sandmark, 2011). Det är viktigt att 

lyfta fram faktorer som har en positiv inverkan på hälsan samt förmedla kunskap kring 

salutogena förhållanden. Det salutogena perspektivet handlar om att identifiera påverkbara 

förhållanden inom den psykosociala arbetsmiljön som kan öka välbefinnandet och bidra till 

psykisk och social utveckling hos individen eller arbetsgruppen. Perspektivet har som 

inriktning att studera förhållanden som påverkar individens prestationsförmåga i arbetet, 

undersöka vad som motiverar personer att prestera, lösa problem, vara lojal och ta egna 

initiativ (Weman, Josefsson & Berggren, 2013; Angelöw, 2002). Lindmark, Wagman, Wåhlin 

& Rolander (2018) undersökte den självrapporterade psykosociala hälso- och arbetsmiljön 

hos tandvårdspersonal ur ett salutogent perspektiv. De beskriver att det salutogena 

perspektivet söker “hälsans ursprung” och teorin bygger på en helhetssyn av hälsan inklusive 

ett biopsykosocialt perspektiv. Vidare beskriver Eriksson (2015) att ett salutogent synsätt 

innebär att man ser människan som kapabel, erfaren och resursstark. Teoretikern bakom det 

salutogena perspektivet, Antonovsky (1991), hävdar att påfrestningar, stress och kaos är 

naturliga tillstånd som mer eller mindre alltid är närvarande. Stress är inte en sjukdom utan ett 

naturligt biologiskt och psykologiskt tillstånd. Antonovsky beskriver att det intressanta är 

förmågan att bevara eller uppnå hälsa (Antonovsky, 1991; Medin & Alexandersson 2000; 

Åsberg, Grape, Nygren, Rhode, Wahlberg, & Währborg, 2010).  

   

Det salutogena perspektivet har två “nyckelbegrepp”, generella motståndsresurser (GMR) 

GMR är fysiska, psykosociala och materiella faktorer som underlättar för personen att se sin 
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omvärld begriplig, strukturerad och möjlig att hantera (Medin & Alexandersson, 2000; 

Eriksson, 2015). Exempel på GMR-faktorer är pengar, intelligens, kulturellt och socialt stöd 

(Tangen & Conrad, 2009). De andra “nyckelbegreppet” i det salutogena perspektivet är känsla 

av sammanhang (KASAM) (Eriksson, 2015).  

 

Känsla av sammanhang (KASAM)    

Känsla av sammanhang (KASAM) kopplas till god självskattat hälsa och livskvalitet. Ju 

starkare KASAM desto bättre hälsa som kan motverka stress (Eriksson, 2015). Engström & 

Jansson (2009) beskriver KASAM ur ett salutogent perspektiv och faktorer som motverkar 

långa och korta sjukskrivningar där hög grad av KASAM visade sig motverka både långtids- 

och korttidssjukskrivningar.    

 

Eriksson (2015); Tangen & Conrad (2009); Angelöw (2002) förklarar KASAM på arbetsplatsen 

utifrån tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är förmågan att 

tillsammans med sina kollegor och enskilt kunna ta emot och ge feedback, kunna samarbeta, 

skapa struktur och planera sitt arbete. Begriplighet är kunskap angående exempelvis 

arbetsmiljö, omvärlden och företagets organisation. Hanterbarhet innebär de resurser och stöd 

som finns, exempelvis människor, klara riktlinjer, material, verktyg och tydlig organisation. 

Det handlar också om vilka påverkansmöjligheter som finns i arbetstakt, beslut och planering. 

För att uppnå hanterbarhet på en arbetsplats finns det nyckelord som harmoni, flexibilitet och 

ansvar. Harmoni uppkommer när det finns god positiv atmosfär på arbetsplatsen, tid för 

återkoppling, återhämtning och avskärmning från arbetet under sin lediga tid. I begreppet 

meningsfullhet ingår motivation i form av visioner, förmåner, gemenskap, förstärkning och 

mål. Värderingar i form av rättvis behandling samt etik och moral. Även positiva upplevelser 

som humor, trevlig miljö, trivselaktiviteter, självkänsla och bra relationer till chef och 

medarbetare ingår under begreppet meningsfullhet. Möjligheter till inflytande, lagom 

arbetsbelastning och delaktighet kan påverka hälsan i positiv riktning. 

 

Posadzki et al (2010) beskriver utifrån sin studie att chefers upplevelse av positivt arbetsklimat 

inom olika organisationer var relaterat till ett starkt KASAM hos arbetstagarna, då ett starkt 

KASAM är viktigt på både individ- och organisationsnivå. Ett starkt individ-KASAM stod för 

att det blev en bättre gruppdynamik samt att de fick en bättre motståndskraft emot 

arbetsrelaterad oro, ångest och stress. Starkt KASAM är kopplat till god självskattad hälsa 

(Posadzki et al.2010). 

Krav-kontroll-stödmodellen  

Krav-kontroll-stödmodellen innebär hur effekten av höga arbetskrav påverkas av personens 

beslutsutrymme, då exempelvis höga krav kan upplevas utmanande och engagerande med bra 

påverkningsmöjligheter och gott socialt stöd. Samtidigt kan detta upplevas betungande och 

påfrestande om små möjligheter till egen påverkan i en fientlig miljö där mycket konkurrens 

förekommer (Weman, Josefsson & Berggren, 2013).  Holmström & Ohlsson (2014) beskriver 

att modellen har ambitionen att fokusera på miljö och personens sociala omgivning. För att 

hjälpa individen ur hens negativa stress är det också viktigt att ändra miljön på arbetsplatsen 

och inte bara göra individanpassade lösningar.  
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Problemformulering 

Som tidigare nämnt visar flertalet studier på att kvinnor generellt och kvinnliga lärare specifikt 

upplever en hög arbetsbelastning i arbetet vilket kan leda till sjukskrivningar. Efter en 

litteraturgranskning ser författarna att detta är ett område som behöver studeras ytterligare. Då 

förebyggande insatser i den psykosociala arbetsmiljön bidrar till minskade sjukskrivningar som 

i sin tur gynnar individen, arbetsgruppen och samhället (Skandia, 2018). Författarna vill 

fördjupa sig i ämnet och påvisa nyttan med att en arbetsterapeut kan arbeta hälsofrämjande i 

den psykosociala arbetsmiljön. Examensarbetet vill belysa vikten av förebyggande och 

hälsofrämjande insatser, genom att exempelvis stärka arbetstagarnas KASAM på arbetsplatsen 

(Tangen & Conrad, 2009). Studien vill beskriva kvinnliga lärares självupplevda psykosociala 

arbetsmiljö   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos 

kvinnliga lärare ur ett salutogent perspektiv.   

  

Frågeställningar   

• Upplever kvinnliga lärare meningsfullhet i sitt arbete?   

• Upplever kvinnliga lärare att de hinner utan tidspress (stress) med sina arbetsuppgifter 

under planerad arbetstid?   

• Finns det något samband mellan kvinnliga lärares ålder och hur de upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö?  

• Finns det något samband mellan kvinnliga lärares år av yrkeserfarenhet och hur de 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö?  
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Material och metod 

Denna studie genomfördes enligt en kvantitativ design där datainsamlingen skedde icke-

experimentellt. En tvärsnittsstudie valdes för att studera nuläget med en hypotetisk deduktiv 

ansats (Kristensson, 2014).   

 

Datainsamlingsinstrument    

 

Instrumentet Work Experience Mesurment Scale (WEMS) användes vid datainsamlingen. 

Instrumentet är ett frågeformulär som har sex subkategorier och innehåller totalt 32 

påståenden som skattas på en skala ett till sex, där ett är “tar helt avstånd” och sex är 

“instämmer helt”. Påståendena i frågeformuläret är verksamhetsnära och positivt ställda. 

Deltagarnas skattning beskrivs sedan med ett indexvärde i procent, ju högre deltagarna skattat 

desto högre indexvärde erhåller resultatet. Frågor om deltagarens ålder och år av 

yrkeserfarenhet lades till i frågeformuläret som ytterligare variabler för att undersöka om det 

fanns något samband i hur deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Frågeformuläret 

WEMS mäter stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande, 

tidsupplevelse, ledarskap och förändring. Påståendena är utvecklade utifrån teorier som kan 

kopplas till bland annat känsla av sammanhang (KASAM), krav-kontroll-stödmodellen, 

ansträngning- och belöningsmodellen, flow och regenerativt arbete. Resultatet kan tolkas 

utifrån ett salutogent perspektiv.    

 

I manualen som tillhör frågeformuläret WEMS finns det beskrivet hur varje deltagares 

indexvärde per subkategorier ska räknas ut, indexvärdet beskrivs procentuellt. Författarna 

följde beskrivningen och räknade sammanlagt ut de sex indexvärdena per deltagare samt ett 

totalindex för varje deltagare genom att ta ut medelvärdet från de sex indexvärdena. I 

manualen tillhörande WEMS föreslogs medelvärde och standardavvikelse som lämpligt 

spridningsmått. Indexvärdena har avrundats med en decimal procentuellt. 

 

Validitet och reliabilitet för WEMS har prövats i studien Nilsson (2010). Studien beskriver att 

instrumentet uppnår en god validitet då frågeformuläret har jämförts med andra liknande 

frågeformulär. Resultaten visar att WEMS har hög såväl validitet som reliabilitet. 

Författarna har valt att använda begreppen ”instrument” och ”frågeformulär” när de beskriver 

WEMS i studien.   

 

Urval   

Urvalet omfattade kvinnliga yrkesverksamma lärare i en kommun i Västra Götalands län. Ett 

homogent urval gjordes då syftet var att undersöka en specifik undergrupp på djupet. Aktuella 

inklusionskriterier för studien var kvinnliga yrkesverksamma lärare över 18 år. 

Exklusionskriterier var rektorer, elevassistenter och fritidspedagoger. Urvalet skedde 

avsiktligt då frågeformulären besvarades av kvinnliga yrkesverksamma lärare från tre skolor i 

en kommun i Västra Götalands län. För att resultatet inte skulle kopplas till en specifik 



   
 

9 
 

arbetsplats utan beskriva målgruppens psykosociala arbetsmiljö valdes tre skolor för att uppnå 

trovärdighet.   

Datainsamling    

Via telefon kontaktades rektorer på tre olika skolor som ansågs relevanta för studien med en 

förfrågan om att delta. Förfrågan innefattade en beskrivning om studiens syfte, vad det 

innebar för lärarna att medverka samt att ett instrument i form av ett frågeformulär kommer 

användas. Efter det skickades en mer utförlig skriftlig information via mejl till rektorerna 

(bilaga 1). Efter godkännande av rektorerna lämnades fysiska frågeformulär ut till tre 

kontaktpersoner, sammanlagt 60 frågeformulär fördelat på tre olika skolor delades ut. Ihop 

med frågeformuläret fanns ett missivbrev om studiens och frågeformulärets syfte samt de 

etiska överväganden som studien tar hänsyn till (bilaga 2). Författarna fanns på plats vid 

överlämningen av frågeformulären till kontaktperson men närvarade inte när frågeformulären 

fylldes i av deltagarna. Deltagarna fick ingen angiven tidsram för att fylla i frågeformulären 

och insamlingen skedde hos ansvarig kontaktperson, i detta fallet en rektor och två 

lärare.  Innan frågeformulären lämnades ut testade författarna att genomföra frågeformuläret 

för att få en uppfattning om hur lång tid det tog samt vilka påståenden frågeformuläret 

innehåller. Författarna skickade ut en påminnelse efter en vecka och samlade in 43 besvarade 

frågeformulär efter två veckor. Kontaktpersonerna informerades om att slänga de 

frågeformulär som inte blev ifyllda.  

 

Dataanalys     

 

Indexvärdena fördes in i databasprogrammet IBM SPSS Statistics, version 25 (Wahlgren, 

2012) för att analyseras och bearbetas. Totalt 43 frågeformulärs indexvärden matades in. 

Tillsammans med indexvärdena fördes deltagarnas ålder och år av yrkeserfarenhet in som 

ytterligare variabler. Medianvärdet användes vid framtagningen av tabellen över deltagarnas 

resultat per subkategori, då resultaten hade stor spridning. För att få en uppfattning om hur 

stor spridningen var bland deltagarnas indexvärden användes också “range”. För att svara på 

studiens frågeställningar har påståendena “jag hinner utan tidspress (stress) med mina 

arbetsuppgifter under planerad arbetstid” och “mitt arbete känns meningsfullt” presenterats i 

ett grupperat stapeldiagram i hur deltagarna skattat på en skala ett till sex.  

 

För att svara på frågeställningarna om ålder eller år av yrkeserfarenhet har något samband 

med hur deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö användes Spearmans icke-

parametriska korrelation för sambandsanalys. Spearmans icke-parametriska korrelation är ett 

lämpligt spridningsmått vid ojämna fördelningar (Ejlertsson, 2012). Då subkategorierna 

“tidsupplevelse” och “individuella inre upplevelser” skiljde sig mest i hur deltagarna skattat 

presenteras dessa med hjälp av histogram. Histogram är lämpligt diagram som visar 

klassindelade material med kvantitativa variabler där varje stapels yta är proportionerlig med 

frekvensen (Ejlertsson, 2012).  
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Etiska överväganden 

Tillsammans med frågeformuläret WEMS fick deltagarna ett missivbrev där det framgår att 

deltagandet sker frivilligt och att personen närsomhelst får avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ge någon förklaring. Missivbrevet var anpassad efter målgruppen och innehöll viktiga 

aspekter som studiens syfte och vad det innebär för deltagaren att medverka i studien. 

Information om konfidentialitet för alla deltagare delgavs vilket innebär att deltagarna inte 

skrev ut sitt namn, personnummer eller vilken skola de arbetar på. I missivbrevet beskrevs också 

hur frågeformulären hanteras, hur resultatet redovisas och hur de skulle kunna få tillgång till 

studien. De som medverkat fick tydlig information om vilka som är ansvariga för studien.  Fyra 

forskningsetiska principer följdes, autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 

rättviseprincipen. Innan studien erhölls ett etiskt tillstånd då studien rörde känsliga 

personuppgifter. Enligt Kristensson (2014) är känsliga personuppgifter sådant som berör bland 

annat hälsa vilket är ett ämne som berörs i studien. 
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Resultat 

Resultatet beskriver hur de 43 deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Resultatet 

beskriver om det finns ett samband mellan ålder och år av yrkeserfarenhet i den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön samt vilka subkategorier som har det högsta respektive lägsta 

indexvärdet. Resultatet svarar även på frågeställningarna “upplever kvinnliga lärare att de 

hinner utan tidspress (stress) med sina arbetsuppgifter under planerad arbetstid?” och “upplever 

kvinnliga lärare meningsfullhet i sitt arbete?”.  

Tabell 1. Medianvärdet av deltagarnas indexvärde per subkategori angivit i procent.  

 

Tabell 1 visar att deltagarna har ett högt indexvärde i subkategorin “individuella inre 

upplevelser”, då medianvärdet erhåller 90 %. Subkategorin “tidsupplevelse” innehar det lägsta 

indexvärdet bland subkategorierna erhåller medianvärdet 53,3 % där också spridningen visar 

100%. Totalindexvärdet har medianvärdet 72,4 % i hur deltagarna upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö.  
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Tabell 2 visar Spermans icke-

parametriska korrelation mellan de olika 

subkategorierna, totalindexvärdet samt 

de två variablerna ålder och år av 

yrkeserfarenhet. 

Korrelationskoefficienterna visar på att 

det inte finns något statistiskt signifikant 

samband mellan variablerna.  
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Figur 1. Histogrammet visar att majoriteten av deltagarna innehar ett indexvärde över 80 %, 

vilket betyder att deltagarnas individuella inre upplevelser skattats högt. Medelvärdet för 

deltagarnas indexvärde är 84,43 %, vilket är relativt högt. Få deltagare innehar ett indexvärde 

under 50%.  

 

Figur 2. Histogrammet visar att 20 deltagare innehar ett indexvärde under 50%. Vilket betyder 

att många deltagarna skattat lågt i subkategorin “tidsupplevelse”. Medelvärdet för deltagarnas 

indexvärde är 53,68 % vilket är relativt lågt. 13 deltagare innehar ett indexvärde över 80 % 

vilket är relativt högt. Samtidigt beskrivs resultatets spridning med standardavvikelsen 

26,494%, då deltagarnas upplevelse skiljer sig markant vad det gäller “tidsupplevelse”.  
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Figur 3. Deltagarnas skattning på en skala ett till sex i påståendena “mitt arbete känns 

meningsfullt” och “jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsuppgifter under planerad 

arbetstid”.   

  

 

Figur 3 visar att deltagarna skattat högre i påståendet “mitt arbete känns meningsfullt” än 

påståendet “jag hinner utan tidspress (stress) men mina arbetsuppgifter under planerad 

arbetstid”. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplever att de utsätts för tidspress 

(stress) i sitt arbete då de skattat lågt i det påståendet. Samtidigt har deltagarna skattat minst en 

fyra vad det gäller “mitt arbete känns meningsfullt”, vilket tyder på att deltagarna upplever 

arbetet som meningsfullt i stor utsträckning.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Till denna studie valdes först kvinnliga lärare i Jönköping kommun som målgrupp. Information 

om studiens syfte och frågeformuläret delgavs till flera rektorer på skolor i Jönköpings kommun 

via mejl i samband med en förfrågan om att delta. Efter flera avslag från rektorer i Jönköpings 

kommun valdes istället en kommun i Västra Götalands län. Istället för att skicka mejl skedde 

första kontakten via telefon. Efter godkännande från tre skolor i en kommun i Västra Götalands 

län lämnades frågeformulären ut till tre kontaktpersoner på tre olika skolor. I samband med att 

frågeformulären lämnades ut gick samtliga lärare på påsklov, vilket ledde till en fördröjning i 

självrapporteringen. Frågeformulären samlades in efter två veckor och en påminnelse skickades 

ut efter en vecka, när lärarna var tillbaka efter påsklovet. Totalt lämnades 60 frågeformulär ut 

varav 43 besvarades. Författarna har i efterhand diskuterat vad som kunde gjorts annorlunda 

för att minska bortfallet och få snabbare självrapportering. Ett tillvägagångssätt skulle kunna 

varit att vid överlämningen informera potentiella deltagare om studiens syfte istället för att 

endast informera kontaktpersonen, förslagsvis under en arbetsplatsträff eller liknande där alla 

är samlade. Författarna skulle också börjat denna rekryteringsprocess tidigare för att inte riskera 

fördröjningen. Då kontakt via telefon var ett mer framgångsrikt sätt vid rekryteringen borde 

författarna redan från början valt den metoden istället för att skicka mejl. Deltagarna fick ingen 

angiven tidsram vid överlämnandet av frågeformulären, vilket hade varit bra för att förtydliga 

när författarna skulle samla in materialet. Då examensarbetet är tidsbegränsat hade det 

underlättat för både deltagare och författare att uppge en tidsram. Eftersom författarna inte 

närvarade vid självrapporteringen finns inga garantier för att endast kvinnliga lärare fyllt i 

frågeformuläret. Samtidigt är det samma arbetsmiljö oavsett om en manlig lärare, 

specialpedagog eller elevassistent fyllt i frågeformuläret. Författarna kunde tydligare 

informerat i missivbrevet om vilka inklusionskriterier och exklusionskriterier studien har.   

  

Denna tvärsnittsstudie hade ett enda mättillfälle. Det hade varit intressant att göra flera 

mättillfällen för att se om den psykosociala arbetsmiljön förbättras eller försämras över tid. Då 

skulle även WEMS kunna användas i tanke om att arbeta förebyggande på arbetsplatsen. 

Nilsson, Andersson & Ejlertsson (2013) beskriver att WEMS är användbart vid hälsopromotion 

i arbetsmiljön på arbetsplatser ur ett salutogent perspektiv. Instrumentet har potential att 

förbättra förmågor och resurser som i sin tur förbättrar arbetsplatsens prestanda. Dock fanns 

varken tid eller utrymme att genomföra två mättillfällen.  

  

Frågeformuläret WEMS har 32 påståenden som är uppdelade i sex subkategorier. Med hjälp av 

formulärets manual ska indexvärdet räknas ut i procent per subkategori. Till formuläret finns 

det ingen mall som säger vad ett bra respektive dåligt resultat per subkategori är. Det tas fram 

ett indexvärde i form av en procentsats per subkategori som får tolkas och diskuteras huruvida 

de upplever en god psykosocialarbetsmiljö eller inte.  I studien fanns det bara tid för ett 

mättillfälle och det finns inget tidigare resultat att jämföra med, därför får resultatet tolkas och 

diskuteras. Samtidigt är det tydligt att en högre procentsats innebär en bättre självupplevd 

psykosocial arbetsmiljö. Till frågeformuläret hade två frågor lagts till, “ålder” och “år av 
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yrkeserfarenhet”. Detta för att se om dessa två variabler har samband med hur kvinnliga lärare 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Nilsson (2010) beskriver utifrån granskningen av 

instrumentet WEMS att ytterligare variabler i form av år av yrkesverksamhet eller ålder behövs. 

Därför valdes dessa variabler för att studera ett eventuellt samband. Då resultatet inte erhöll 

något statistiskt signifikant samband har författarna i efterhand diskuterat om ”år av 

yrkeserfarenhet på arbetsplatsen” skulle ersättas eller kompletteras som ytterligare en variabel. 

Författarna anser att det skulle vara en relevant fråga som skulle kunna ha betydelse i hur 

kvinnliga lärare upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  

 

För att få svar på frågeställningarna till syftet valdes två påståenden från frågeformuläret ut, 

“mitt arbete känns meningsfullt” och “jag hinner utan tidspress (stress) med mina 

arbetsuppgifter under planerad arbetstid”. För att kunna analysera och tydligt presentera 

resultatet valdes ett grupperat stapeldiagram. Istället för att visa indexvärdet i form av procent 

användes vad deltagarna skattat på en skala ett till sex i påståendena. Författarna har i efterhand 

diskuterat om de kunde valt ut flera specifika frågor för att få en bättre uppfattning om hur 

deltagarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. Subkategorin “tidsupplevelse” innehåller tre 

påståenden och är den subkategorin som gav lägst indexvärde hos deltagarna. Därför hade det 

varit relevant att presentera resultatet från de tre påståendena och diskutera hur deltagarnas 

tidsupplevelse påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.  

 

 

WEMS validitet och reliabilitet beskriver Nilsson (2010). Instrumentet har hög validitet och 

reliabilitet utifrån studien där instrumentet jämfördes med liknande frågeformulär. Författarna 

anser resultatet i denna studie som tillförlitligt då deltagarna själva fått skatta hur de upplever 

de 32 påståendena. I granskningen av WEMS visade resultatet på att ytterligare en variabel 

skulle behövas för att visa hur arbetsmiljön är, exempelvis år av yrkeserfarenhet eller ålder. 

Lindmark, Wagman, Wåhlin & Rolander (2018) beskriver utifrån sin studie där WEMS 

användes en hög grad av övergripande psykosocial hälsa samt en positiv arbetslivserfarenhet 

hos målgruppen de studerade. Variationer som utgjorde skillnader i resultatet var bland annat 

kön, ålder, arbetsställning och hur länge de varit yrkesverksamma. Samtidigt beskriver 

Nilsson, Andersson & Ejlertsson (2013) att WEMS är användbart vid hälsopromotion i 

arbetsmiljön på arbetsplatser ur ett salutogent perspektiv. Instrumentet har potential att 

förbättra förmågor och resurser hos arbetstagarna som i sin tur förbättrar arbetsplatsens 

prestanda.  

 

Något som kan spelat roll vid självrapporteringen är att några deltagare genomförde 

frågeformuläret innan de gick på påsklov och majoriteten efter ledigheten, detta kan ha 

betydelse då flera kanske kände sig mer utvilade efter ledigheten och tvärtom.  Manualen till 

instrumentet WEMS rekommenderar medelvärde som typvärde och standardavvikelse som 

spridningsmått. Därför användes medelvärde när totalindexet skulle räknas ut samt i 

histogrammen. Även median användes vid presentation av deltagarnas indexvärden i de olika 

subkategorierna då resultatet hade en stor spridning.  
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Med hjälp av studiens metod besvarades syftet och de frågeställningar som denna studie hade 

för avsikt att besvara. Dock anser författarna att fler deltagare hade behövts för att kunna dra 

mer generella slutsatser om målgruppen.   

 

Resultatdiskussion   

Syftet med denna studie är att beskriva den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos 

kvinnliga lärare ur ett salutogent perspektiv.   

   

Resultatet visar hur deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö, där det totala indexvärdet 

erhöll medianvärdet 72,4 %. Resultatet visar viss spridning i hur deltagarna skattat i de olika 

subkategorierna, där ”individuella inre upplevelser” har skattats högst i förhållande till 

”tidsupplevelse” som skattades lägst. Deltagarna upplever en god psykosocial arbetsmiljö vad 

det gäller “individuella inre upplevelser” samtidigt som deras “tidsupplevelse” är sämre och 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. I subkategorin ”tidsupplevelse” finns 

påståendet ”jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsuppgifter under planerad 

arbetstid”, vilket också svarar på studiens frågeställning. Där skattar deltagarna lågt, vilket 

betyder att deltagarna inte upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter utan stress, vilket har 

en negativ inverkan på personens psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Ahlgren, Gillander & 

Gådin (2011) beskriver att lärares arbete innebär många faktorer som bidrar till negativ stress 

och oändligt arbete. Stress är en riskfaktor som kan bidra till ohälsa (Nieuwenhuijsen, 

Bruinvels, & Frings-Dresen, 2010). Att deltagarna skattar denna subkategori lågt kan bero på 

att läraryrket innebär höga krav i relation till låga resurser och hög arbetsbelastning. Miljön 

innebär krav och begränsningar, exempelvis andra människors handlingar, förväntningar, 

arbetskrav och regler (Kielhofner, 2017; 2012). Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 menar att 

nio av tio kvinnliga lärare upplever för hög arbetsbelastning. Kvinnor valdes till denna studie, 

då skolan är ett kvinnodominerande kontaktyrke. Kvinnodominerande yrken inom 

utbildningsverksamhet har ofta en sämre arbetsmiljö som innebär höga krav och låga resurser 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Dessa aspekter anser författarna har negativ inverkan på kvinnliga 

lärares psykosociala arbetsmiljö och kan få ohälsosamma följer. Skandia (2018) menar att den 

största ökningen av sjukskrivningarna skett hos kvinnor, de utgör cirka två tredjedelar av de 

långtidssjukskrivna i Sverige. Ökningen av långtidssjukskrivningar i Sverige beror till stor del 

på psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa. Författarna gör därför antagandet att deltagarna 

påverkas negativt av tidspress och stress i sin psykosociala arbetsmiljö vilket kan ge 

ohälsosamma följder. Detta anser författarna är kombinationen av höga krav i relation till låga 

resurser inom läraryrket. 

 

Holmström & Olsson; Gunvor Gard (2014) menar att det är viktigt att förändra arbeten som 

innebär för höga krav, lågt bestämmande och tidspress. Att lärarna upplever denna typ av 

tidspress kan ha många anledningar och är säkerligen en kombination av flera faktorer. En 

skolas fysiska utformning, regler och krav i kombination med uppfattningar från elever och 

lärare formar attityder och handlingar som formar varje persons roll i den miljön (Kielhofner, 

2017; 2012). Författarna anser att de deltagare som upplever tidspress och stress i sin 
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psykosociala arbetsmiljö är i behov av arbetsterapeutiska insatser. Arbetsterapeutens 

yrkesansvar att hjälpa personer och grupper som löper risk att utveckla ohälsa (Nilsson & 

Townsend, 2010).  

 

Författarna menar att förebyggande insatser i den psykosociala arbetsmiljön kan påverka hälsan 

i positiv riktning och generera friskare arbetsplatser. En frisk arbetsplats är där personalen trivs 

och mår bra för att det ska hålla i längden (Flanagan, Sundqvist & Lindberg, 2016). För att 

hjälpa arbetstagare är ett förebyggande arbete mot stress i den psykosociala arbetsmiljön viktigt 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Samtidigt beskriver Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen 

(2010) från sin studie att förebyggande insatser minskade förekomsten av stressrelaterade 

besvär på arbetsplatsen. Författarna anser i detta fall att ett förebyggande och hälsofrämjande 

arbete skulle vara nödvändigt för målgruppen för att minska den självupplevda stressen och 

samtidigt bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö. Psykosociala faktorer påverkar arbetet och 

kan främja hälsa, arbetsförmåga och samtidigt förebygga stressrelaterade problem (Holmström 

& Olsson, 2014; Gunvor Gard).    

 

Eftersom detta var en tvärsnittsstudie med ett enda mättillfälle kan det inte utläsas om den 

psykosociala arbetsmiljön blivit bättre eller sämre hos deltagarna. Det enda som kan utläsas är 

om indexvärdet i resultatet blir en hög eller låg procentsats. Samtidigt anser författarna att det 

hade varit intressant att göra ytterligare ett mättillfälle efter att eventuella åtgärder vidtagits för 

att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Nilsson, Andersson & Ejlertsson (2013) hävdar att 

WEMS är användbart vid hälsopromotion i arbetsmiljön på arbetsplatser ur ett salutogent 

perspektiv. WEMS har potential att förbättra förmågor och resurser som i sin tur förbättrar 

arbetsplatsens prestanda. Författarna anser att detta instrument kan vara användbart för 

målgruppen i syfte att förebygga psykosocial arbetsmiljörelaterad ohälsa. Med hjälp av 

instrumentet WEMS resultat kan potentiella förbättringsområden identifieras och förebyggande 

arbete kan påbörjas för en bättre psykosocial arbetsmiljö. Det salutogena perspektivet handlar 

om att identifiera påverkbara förhållanden inom den psykosociala arbetsmiljön som kan öka 

välbefinnandet och bidra till psykisk och social utveckling hos individen eller arbetsgruppen 

(Weman, Josefsson & Berggren, 2013). Författarna hävdar att arbetsterapeutiska insatser i form 

av hälsofrämjande insatser skulle vara till nytta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetsterapeutens kompetens blir allt mer efterfrågad i nya arenor, då förbyggande och 

hälsofrämjande insatser blir allt vanligare. Att förbättra miljön på en skola är en typ av insats 

(Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 2016). Med hjälp av instrumentet WEMS kan då 

arbetsterapeuten identifiera förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön och föreslå 

hälsofrämjande insatser.  

 

Resultatet erhåller att kvinnliga lärare upplever sitt arbete som meningsfullt, vilket har en 

positiv inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö. Jakobsson & Skoglund (2016) beskriver 

meningsfullhet som en ”friskfaktor” på individnivå, vilket bidrar till bra förutsättningar för god 

hälsa i arbetet. Meningsfullhet är ett utav nyckelbegreppen i känsla av sammanhang (KASAM) 

på arbetsplatsen, som bland annat innebär motivation, trevlig miljö, socialt klimat, trivsel och 

bra relationer mellan kollegor (Eriksson, 2015; Tangen & Conrad, 2009). Ett starkt KASAM är 

kopplat till god självskattad hälsa, ju starkare KASAM desto bättre hälsa (Posadzki et al, 2010). 
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Författarna gör då antagandet att deltagarna upplever stark KASAM i hur de upplever sitt arbete 

som meningsfullt. Detta bekräftar Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 där 86% kvinnliga lärare 

från grundskola och gymnasieskola upplevde sitt arbete som meningsfullt.  

 

I studien tillfördes två variabler, ålder och år av yrkeserfarenhet för att undersöka om det fanns 

något samband med hur de kvinnliga lärarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. Nilsson 

(2010) beskriver utifrån granskning av instrumentet WEMS att ytterligare en variabel bör 

tillföras, exempelvis ålder eller år av yrkesverksamhet.  Lindmark, Wagman, Wåhlin & 

Rolander (2018) har gjort en liknande mätning i sin studie på tandvårdspersonal och kom fram 

till att kön, år av yrkesverksamhet och arbetsställning utgjorde skillnad i hur deltagarna 

upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. Enligt resultatet från de kvinnliga lärare som deltog i 

denna studie utgjorde dock inte dessa variabler något samband. Med hjälp av Spearmans icke-

parametriska korrelation kan det utläsas att korrelationskoefficienterna är mycket låga vilket 

tyder på att det inte finns något statistiskt signifikant samband. Samtidigt anser författarna att 

denna studie gjorts i för liten skala, vilket gör att generella slutsatser inte kan dras om 

målgruppen utan endast deltagarna.    

 

Som tidigare nämnts fanns det en utmärkande skillnad i hur deltagarna skattat i subkategorin 

“individuella inre upplevelser och “tidsupplevelse”. I tabell 1 visas spridningen i resultat inom 

de olika subkategorierna. I subkategorin tidsupplevelse är spridningen 100%. Det betyder att 

deltagarna fått alltifrån indexvärdet 0% till 100% i subkategorin. Utifrån detta resultat anser 

författarna att vissa deltagare behöver stöd i hur de ska klara av tidspressen och stressen på 

arbetsplatsen då de riskerar ohälsa. Arbetsterapeutens yrkesansvar att hjälpa personer och 

grupper som löper risk att utveckla ohälsa (Nilsson & Townsend, 2010). Kvinnliga 

grundskolelärare hade många faktorer inom arbetet som bidrog till en negativ stress. Faktorer 

som spelade in när de skattade sin självupplevda psykosociala arbetsmiljö var att deras arbete 

kändes oändligt, att de fick stort ansvar i att lösa konflikter och att de hade en vårdande roll för 

barnen. Faktorer utanför arbetet som påverkade hur de hanterade stressen på arbetsplatsen var 

att de tog på sig en stor roll i hemmet (Ahlgren & Gillander, Gådin, 2011). Negativ stress kan 

vara en bidragande faktor till att tidsupplevelsen skattas lågt hos deltagarna, detta kan i sin tur 

påverka deras hälsa negativt och inte minst den psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt anser 

författarna att det kan vara en kombination av faktorer på och utanför arbetet som bidrar till 

negativ stress. Eriksson (2015); Tangen & Conrad (2009); Angelöw (2002) menar att 

arbetsvillkoren har en stor betydelse för personens välbefinnande och hälsa. Möjlighet till 

inflytande, lagom arbetsbelastning och delaktighet kan påverka hälsan i positiv 

riktning. Författarna hävdar att deltagarna upplever denna typ av negativa stress och att 

arbetsvillkoren i kombination med för hög arbetsbelastning är bidragande faktorer till detta. 

  

Frågeformuläret WEMS kan kopplas till känsla av sammanhang (KASAM). Frågeställningarna 

“upplever kvinnliga lärare att deras arbete känns meningsfullt?” och “upplever kvinnliga lärare 

att de hinner utan tidspress (stress) med sina arbetsuppgifter under planerad arbetstid” kan 

direkt kopplas till nyckelbegreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i KASAM. 

Eriksson (2015) beskriver KASAM på arbetsplatsen, att personen upplever hanterbarhet när 

arbetet är förutsägbart, meningsfullhet när arbetet upplevs stimulerande och givande för 
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personen. Begriplighet innebär att det på arbetsplatsen finns tydliga strukturer med möjlighet 

att påverka. Begreppet meningsfullhet kan kopplas till påståendet “mitt arbete känns 

meningsfullt” under subkategorin “individuella inre upplevelser”. Subkategorin erhöll ett högt 

indexvärde, vilket höjer individernas KASAM. Samtidigt kan begreppen hanterbarhet och 

begriplighet kopplas till påståendet “upplever kvinnliga lärare att de hinner utan tidspress 

(stress) med sina arbetsuppgifter under planerad arbetstid”. Deltagarna hade där ett lägre 

indexvärde vilket sänker deltagarnas KASAM. Författarna drar då slutsatsen att deltagarna har 

stark KASAM vad det gäller meningsfullhet men svagare KASAM när det kommer till 

hanterbarhet och begriplighet. Författarna anser att deltagarna behöver högre KASAM för att 

hantera den stressen och tidspressen läraryrket innebär. Ett högt KASAM kan bemästra 

exempelvis stressorer i personens liv (Antonovsky, 1991; Medin & Alexandersson 2000; 

Åsberg, Grape, Nygren, Rhode, Wahlberg, & Währborg, 2010).  

 

I frågeformulärets manual är det även rekommenderat att tolka resultatet utifrån krav-kontroll 

stödmodellen, detta för att få ytterligare ett perspektiv på den psykosociala arbetsmiljön. 

Krav-kontroll stödmodellen kopplar ihop höga krav på individerna på arbetsplatsen och hur 

den enskilda individen upplever stöd och kontroll (Holmström & Ohlsson, 2014). Modellens 

begrepp kan kopplas till de olika subkategorierna i resultatet. Krav kan kopplas till vissa 

påståenden i “individuella inre upplevelse”. Den subkategorin erhåller det högsta indexvärdet 

bland subkategorierna och gav medianvärdet 90%. “Tidsupplevelse” kan kopplas till kontroll 

i modellen, som visar ett lägre skattat medianvärde på 53,3% hos deltagarna. Stödjande 

arbetsförhållanden var en utav subkategorierna som kan kopplas till begreppet stöd i denna 

modell. Subkategorin fick medianvärdet 75% vilket är en högre procentsats än vad 

tidsupplevelse hade. Författarna anser att deltagarna upplever låg kontroll i sitt arbete då de 

bland annat utsätt för tidspress, vilket påverkar deltagarnas arbetsmiljö och hälsa negativt.  

 

Betydelse för arbetsterapi 

 

Arbetsterapeutens yrkesansvar att hjälpa personer och grupper som löper risk att utveckla 

ohälsa (Nilsson & Townsend, 2010). Då denna målgrupp löper risk att utveckla ohälsa på 

grund av tidspress skulle arbetsterapeutiska hälsofrämjande insatser bidra till en bättre 

psykosocial arbetsmiljö. Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen (2010) beskriver från 

sin studie att förebyggande insatser minskade förekomsten av stressrelaterade besvär på 

arbetsplatsen. Författarna anser då att en arbetsterapeut skulle kunna arbeta förebyggande på 

arbetsplatser där arbetstagarna utsätts för tidspress och stress. Arbetsterapeuten kan bidra till 

människors välbefinnande och hälsa genom preventiva och hälsofrämjande insatser 

(Kroksmark, 2014). Då denna målgrupp ligger i riskzon för att utveckla ohälsa på grund av 

negativa faktorer i psykosociala arbetsmiljön anser författarna att arbetsterapeutiska insatser 

kan göra skillnad. Arbetsterapeutens yrkesansvar att hjälpa personer och grupper som löper 

risk att utveckla ohälsa (Nilsson & Townsend, 2010). Författarna anser att målgruppen är i 

behov av hälsofrämjande insatser där arbetsterapeutens kompetens skulle göra betydande 

skillnad för en stor yrkesgrupp. Arbetsterapeutens kompetens blir allt mer efterfrågad i nya 

arenor, då förbyggande och hälsofrämjande insatser blir allt vanligare. Att förbättra miljön på 

en skola är en typ av hälsofrämjande insats (Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 2016).  



   
 

21 
 

 

Förslag på framtida studier 

Om frågeformuläret skulle göras på en större deltagargrupp skulle resultatet kunna 

generaliseras i större utsträckning än vad det kan i denna studie. Om ett högre antal lärare 

skulle delta i undersökningen finns det möjlighet att göra jämförelser mellan exempelvis 

högstadie- och lågstadielärares självupplevda psykosociala arbetsmiljö. Det hade även varit 

intressant att jämföra resultaten skolorna sinsemellan. Resultatet från denna studie visar ett 

lågt indexvärde i subkategorin “tidsupplevelse” och ett högre indexvärde i subkategorin 

“individuella inre upplevelser” hos de kvinnliga lärarna. Det hade varit intressant att 

genomföra samma studie på manliga lärare för att se hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och om det finns skillnader.  

 

För att få en bättre förståelse av gruppens upplevda psykosociala arbetsmiljö skulle en 

kvalitativ studie kunna genomföras. Med interjuver eller fokusgrupper skulle resultatet bli 

mer utförligt. Lärarna skulle kunna med egna ord beskriva vad de upplever som hinder 

respektive resurser i deras psykosociala arbetsmiljö. Författarna skulle då kunna identifiera 

vilka arbetsterapeutiska interventioner som skulle bidra till en bättra psykosocial arbetsmiljö. 
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Slutsatser 

Resultatet av studien visar att kvinnliga lärare upplever sitt arbete som meningsfullt vilket 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt. Samtidigt utsätts de för tidspress (stress) som 

har en negativ inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö och hälsa. De kvinnliga lärare som 

deltog i denna studie upplever stark KASAM i meningsfullhet och svagare KASAM vad det 

gäller hanterbarhet och begriplighet. Studien visar att målgruppen är i behov av hälsofrämjande 

insatser i den psykosociala arbetsmiljön då de löper risk för att utveckla ohälsa. Författarna 

anser att en arbetsterapeut kan bistå denna målgrupp med hälsofrämjande insatser som skulle 

främja både individen, arbetsgruppen och samhället. Ålder och år av yrkeserfarenhet visade 

inget statistiskt signifikant samband i hur deltagarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö, för 

att kunna dra generella slutsatser om målgruppen krävs en större grupp. Resultatet kan användas 

som underlag för kommande studier inom området.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Information för deltagande i undersökning av psykosocial arbetsmiljö 
 

Hej, vi är två studenter som studerar sista året på arbetsterapeututbildningen på 

Hälsohögskolan Jönköping och skriver nu ett examensarbete som berör den psykosociala 

arbetsmiljön för kvinnliga lärare och tänkte fråga ifall de finns möjlighet att kvinnliga lärare 

på er skolan skulle kunna svara på en enkät.  
  

Syftet med denna studie är att utforska den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos 

kvinnliga lärare som arbetar i grundskolan och gymnasiet ur ett salutogent perspektiv. 
  
Deltagandet är frivilligt och ni får när som helst avbryta ert medverkande, vi kommer inte 

ifrågasätta ditt beslut. Instrumentet kräver inte namn eller personnummer och dina svar 

kommer hanteras konfidentiellt, vilket innebär att inga svar kommer kunna kopplas till de 

som arbetar hos er, inte heller vilken skola. Informationen som kommer fram utifrån 

frågeformulären kommer sammanställas och redovisas i form av tabeller, diagram och en 

beskrivande text i vårt examensarbete. 
  
De som deltar kommer få fylla i instrumentet WEMS (Work experience measurement scale) 

som är ett frågeformulär som mäter stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 

upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändring. Frågeformuläret 

består av 32 frågor som skattas på en skala 1 - 6. Det förväntas ta ca 5 minuter att fylla i. Det 

är endast vi författare som kommer ha tillgång till materialet och efter att examensarbetet är 

klart kommer det att förstöras. 
  
Om mera information önskas om examensarbetet är du välkomna att höra av er till någon av 

oss Ida, Julia eller vår handledare Marita Rydå. 

Med vänliga hälsningar! 
  

Marita Rydå 

 Marita.ryda@ju.se 
  
Ida Adolfsson 

 adid1611@student.ju.se 
  
Julia Pettersson 

 peju1600@student.ju.se 
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Bilaga 2 

 
Information till dig som vill delta i vår undersökning 

  

Vi studerar sista året på arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping och skriver 

nu ett examensarbete som berör den psykosociala arbetsmiljön för kvinnliga lärare.   

Syftet med denna studie är att utforska den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos 

kvinnliga lärare ur ett salutogent perspektiv.   

Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt medverkande, vi kommer inte 

ifrågasätta ditt beslut. Instrumentet kräver inte namn eller personnummer och dina svar kommer 

hanteras konfidentiellt, vilket innebär att inga svar kan kopplas till dig. Informationen som 

kommer fram utifrån frågeformulären kommer sammanställas och redovisas i form av tabeller, 

diagram och en beskrivande text i vårt examensarbete.   

  

Du som deltar kommer få fylla i instrumentet WEMS (Work experience measurement scale) 

som är ett frågeformulär som mäter stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, 

självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändring. Frågeformuläret består av 32 

frågor som skattas på en skala 1 - 6. Det förväntas ta ca 5 minuter att fylla i. Det är endast vi 

författare som kommer ha tillgång till materialet och efter att examensarbetet är klart kommer 

det att förstöras.  

  

Med vänliga hälsningar!   

  

Ida Adolfsson  

 adid1611@student.ju.se  

  

Julia Peterson  

 peju1600@student.ju.se  

  

Handledare: Marita Rydå  

 marita.ryda@ju.se 
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