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Högskolan i Halmstad, Institutionen för Hälsa och Samhälle 

                                          Sammanfattning 

Sjuknärvaro har i olika studier uppvisats vara hög bland vård, skola och omsorgsverksamhet 

och även visat sig vara en riskfaktor för framtida sjukfrånvaro och ohälsa. Läraryrket 

företräder en växande kategori av yrken i det gränslösa och moderna arbetslivet och omfattas 

av arbetsuppgifter vilka förutsätter ett specifikt engagemang, som oftast går ut över 

arbetsdagens tidsram. Syftet med föreliggande studie var att skapa en större förståelse för 

sjuknärvarofenomenet och varför det uppstår främst i läraryrket. Vidare var syftet att 

undersöka vilka slags krav i arbetet som leder till att lärare jobbar trots att de är sjuka, samt 

belysa det gränslösa arbetet som en bidragande orsak till sjuknärvaro. Resultatet visade att 

upplevelsen av stress i läraryrket bland annat beror på det ökade kraven på dokumentation och 

låg ersättbarhet, som en del av bristen på resurser i skolan. Upplevelsen av närvarokrav 

gentemot kollegor och elever framhävs som bidragande orsaker till sjuknärvaro. 

Lärarorganisationen understryks som bristfällig, då dåligt samarbete och lite eller ingen 

förståelse för lärares arbetsuppgifter uppfattas av respondenterna. Föreliggande studies 

resultat är viktiga för att förstå läraryrket som ett gränslöst och kravfyllt arbete. Strategier och 

arbetsvillkor bör således ses över, vilka kan underlätta för lärare och ge möjlighet att avstå 

från arbetet vid eventuell sjukskrivning.  

Nyckelord: stress, sjuknärvaro, gränslöst arbete, krav, lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 SOME TEACHERS EXPERIENCE OF SICK PRESENCE AT WORK 

 

Caroline Racov 

Halmstad University, Department of Health and Society Studies 

                                                                    Abstract 

Sickness presence in various studies have been presented to be high among health , education 

and social work and also shown to be a risk factor for future sickness absence and ill health. 

The teaching profession represents a growing category of occupations in the limitless and 

modern working life and scope of work which requires a specific commitment, which usually 

goes beyond the working day time frame. The purpose of this study was to create a greater 

understanding of sickness presence phenomenon and why it occurs mainly in the teaching 

profession. A further aim was to examine what kind of work demands that lead to teacher 

work despite being ill , and illuminate the boundaryless work as a contributing cause of 

sickness absence. The results showed that the experience of stress in the teaching profession is 

partly due to the increased documentation requirements and low replace ability as part of the 

lack of resources in the school. The experience of attendance requirements in relation to 

colleagues and students highlighted as contributing to of sickness presenteeism. The teachers 

in the present study emphasized that poor, and little or no understanding of teachers' work is 

perceived from the organization. The results of the present study are important for 

understanding the teaching profession as a seamless and requirements filled work. Strategies 

and working conditions should be revised, which may help teachers and provide the 

opportunity to abstain from work in the event of sickness . 

Keywords: stress, sickness presence, boundaryless work, job demands, teacher 
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    Samhällsförändringen under 1990-talet har fört med sig ökade psykiska krav och minskade 

upplevelser av kontrollmöjligheter i arbetet (Theorell, 2004). En sida av detta är vad som kan 

kallas arbetets gränslöshet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 

Anspänning, omöjliggjord nedvarvning och återhämtning kan relateras till belysande drag i 
arbetslivet, som exempelvis att arbetaren vid arbetsdagens slut lämnar arbetet med olika slag 

av olösta problem och att detta på så sätt binder energi, som i sin tur leder till anspänning 

(Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010). 

    Sjuknärvaro kan ses som en orsak till bristande återhämtning, då individer trots sjukdom 

går till arbetet och på så sätt omöjliggör för nedvarvning och återhämtning. Sjuknärvaro kan 

leda till att allvarliga sjukdomar som utbrändhet och depression utvecklas hos individen 

(Gustafsson & Marklund, 2011). 

    Sjuknärvarofenomenet uppstår i de flesta yrken, men rankas högst i utbildnings- och 

hälsosektorn (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). Läraryrket företräder en växande grupp 

av yrken i det moderna arbetslivet (Ferreira & Martinez, 2012). Det är ett engagerande och 

aktivt yrke bestående av moment som att rätta, bedöma och betygsätta elevernas prestationer. 

Momenten vilka samlar energi och uppmärksamhet, samt påverkar och skapar anspänning 

trots att arbetsdagen är slut (Ferreira & Martinez, 2012).  

    I följande studie kommer sjuknärvarofenomenet att undersökas bland några lärare med 

målet om att skapa en större förståelse för sjuknärvarofenomenet och varför det uppstår främst 

i läraryrket. Enligt TCO:s "Stressbarometer" (2013) så är den våg av reformer som sköljt över 

lärarna på senare år orimlig, lärarna tvingas vara så mycket mer än bara lärare och 

stressbarometern är nu så pass överhettad att gränsen är nådd. 

      

Stress  
    Stress är en naturlig del av livet och nödvändig för att människan ska överleva. Den 

fysiologiska stressreaktionen som utvecklas kan ses som en överlevnadsreaktion och kroppens 

sätt att reagera på yttre påfrestningar. Detta är nödvändigt för att kroppen ska kunna agera och 

reagera lämpligt vid hot och utmaningar (Lovallo, 2005). Kroppens stressfysiologiska system 

är således anpassade för en kortvarig stressexponering men om belastningen blir långvarig, 

samt påfrestningen för stor, får inte kroppen möjlighet till den återhämtning som behövs för 

nödvändig vila och återställning (Lovallo, 2005). Människokroppen är beroende av en balans 

mellan uppbyggande och nedbrytande processer för att fungera optimalt. Det autonoma 

nervsystemet har som uppgift att styra balansen som störs vid långvarig stressexponering 

(Lovallo, 2005). Det kan exempelvis innebära att de nedbrytande processerna tar över på 

bekostnad av de uppbyggande processerna, som exempelvis läkning, tillväxt och andra viktiga 

funktioner (Aronsson, et. al., 2010). Belastningen kan vara yttre, exempelvis i form av 

påfrestande krav från omgivningen, och inre i form av oro inför saker som måste göras, eller 

andra krav som individen ställer på sig själv (Berggren & Weman-Josefsson, 2010).  

    Stress kan således beskrivas som en obalans mellan de yttre och inre krav som ställs på oss 

och vår förmåga att hantera dem. Även om kroppens stressystem är anpassade till att handskas 

med plötsliga fysiska hot så utsätts människan idag oftare för långvarig psykisk och 

psykosocial stress (Aronsson, et. al., 2010; Colligan & Higgins, 2006).  

    Ingen sjukdom orsakas enbart av stress, dock uppfattas stress vara den viktigaste patogena 

faktorn vid adaptionssjukdomar eller stressjukdomar som magsår, högt blodtryck,  

hjärtåkommor och olika arter av psykiska störningar (Lovallo, 2005). 

    Selye (1956, ref. i Lovallo, 2005) är en av pionjärerna för dagens stressforskning och 

beskriver stress som en form av en generell fysiologisk och psykisk aktivering till följd av en 

fysiologisk och psykologisk belastning. Enligt Selye (1956, ref. i Lovallo, 2005) uppstår 

psykologiskt definierad stress då händelser i omgivningen eller yttre förmågor hotar 

individens existens och välbefinnande.  
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    Selye (1956, ref. i Lovallo, 2005) förklarar General Adaption Syndrome (GAS) som en 

gemensam nämnare för de fysiologiska och psykologiska responser som sker i kroppen vid 

fysisk eller psykisk belastning. De krav vilka ställs på individen i omgivningen som orsakar 

belastningarna kallas för stressorer (Lovallo, 2005). Definitionen kan med andra ord förklara 

stress som en energimobilisering, som sker i kroppen vid hotfulla och utmanande situationer.  

    En annan förekommande definition av stress är Lazarus och Folkmans (1984, s. 19) 

definition:  

 
 "Stress är ett resultat av en pågående värderingsprocess där individen värderar yttre och inre 

 krav i förhållande till hur överhängande de är, hur hotfulla eller löftesrika de är och vilka 

 strategier individen använder för att bemästra de här hoten eller utmaningarna" 

 

    Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det inget objektivt sätt att förutsäga psykisk stress 

som en reaktion utan hänvisning till egenskaper hos individen. Lazarus och Folkman (1984) 

menar att det individen gör i en specifik situation påverkar omgivningen i nästa och den 

förändring som sker kan vara både positiv och negativ ur belastningssynpunkt och bör därför 

behandlas. 

    Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet stress är svårdefinierat och vilken definition 

forskare använder sig av är ofta otydlig. Gemensamt för definitionerna är att stress 

uppkommer då händelser i omgivningen eller inre krav hotar individens existens och 

välbefinnande. Gemensamma och återkommande begrepp för de båda definitionerna är; 

individuella upplevelser av yttre och inre krav, beteendemässig beredskap, hotfulla och 

utmanande situationer. De mest förekommande definitionerna i sammanhanget är således 

Selyes (1956, ref. i Lovallo, 2005) och Lazarus och Folkmans (1984). 

    I följande studie kommer Selyes definition (1956, ref. i Lovallo, 2005) att användas. 

 

 Fysiologiska stressreaktioner  

    Den senare stressforskningens upptäckter visar att bristande återhämtning är en 

nyckelfaktor för att förklara stressrelaterad ohälsa (Theorell, 2004). En energimobilisering är 

något friskt och normalt, som innebär att bränsle mobiliseras för att kroppen ska klara av den 

ansträngningen som den är programmerad att klara av i samband med påfrestande situationer 

(Lovallo, 2005). På detta sätt stiger koncentrationen av glykos och fettsyror, som således 

utgör det bränsle som behövs i en hotfull situation (Lovallo, 2005). Problem uppstår först när 

energi mobiliseras konstant utan några riktiga återhämtningsperioder under en längre tid 

(Colligan & Higgins, 2006). Om en individ efter en ansträngning inte kommer ned till sin 

basnivå inför nästa ansträngning samlas påfrestningarna ihop, vilket kan leda till en förslitning 

av kroppens biologiska system (Colligan & Higgins, 2006). 

    Ett ofta använt begrepp i psykoendokrinologin är allostas (Theorell, 2004). Allostas betyder 

att den normala homeostasen i kroppen är i rubbning och har ersatts av en ohälsosam 

energimobilisering. Grundläggande element i den allostatiska stressmodellen är nedvarvning 

och återhämtning som beskriver de kroppsliga systemens strävan att uppnå stabilitet och 

anpassning genom snabba förändringar (Aronsson, et. al, 2010). Återkommande och 

långvarig stressrelaterad aktivering av olika fysiologiska system utan möjlighet till vila och 

återhämtning bidrar till förslitning av de kroppsliga resurserna och därmed ökar risken för 

ohälsa på längre sikt (Aronsson, et. al., 2010; Colligan & Higgins, 2006).  

   Utmattningssyndrom kan betraktas som ett yttersta steg i långvarig och omfattande 

exponering för stress i arbetet och är en psykosocial risk i arbetssammanhang, framförallt i 

yrken med stark social interaktion, som exempelvis läraryrket (Moya-Albiol, Serrano & 

Salvador, 2010). I en studie (Moya-Albiol, et. al., 2010) undersöktes betydelsen av utmattning 

i de psykofysiologiska reaktioner under lärares arbetsdag. Långvarig exponering för stress och 

utmattningssyndrom var relaterat till sämre humör och påvisade även ett negativt samband 



3 
 

med kortisolnivåerna bland lärarna (Moya-Albiol, et. al., 2010).  

    Enligt Theorell (2004) bestäms inte effekterna av långvarig stress enbart av själva 

energimobiliseringen, andra faktorer som exempelvis rökning, alkohol, kaffekonsumtion och 

övervikt ingår också i den totala stressbilden. Upprepad stressexponering, utesluten 

nedvarvning och långvarig aktivering av kroppens fysiologiska stressystem är mönster som 

alla förväntas öka risken för ohälsa (Aronsson, et. al., 2010). 

    Anspänning, utesluten nedvarvning och återhämtning kan relateras till utmärkande drag i 

arbetssituationen, exempelvis att människor vid arbetsdagens slut lämnar arbetet med olika 

slag av olösta problem och att detta på så sätt binder energi och uppmärksamhet (Aronsson, 

et. al., 2010). Att ha en möjlighet att avsluta uppgifter inom ramen för arbetsdagen hör ihop 

med arbetets organisation och generella förändringar i arbetslivet, där alltfler arbetsuppgifter 

karaktäriseras av att de på ett psykologiskt plan inte låter sig tidsregleras efter klocktid 

(Allvin, et. al., 2006). 

 

 Kortisol - ett resultat av energimobilisering 

    Nedvarvning och återhämtning mäts vanligen genom självskattning, dock kan även 

mätning ske via fysiologiska mått. Det stresshormon som i första hand relateras till 

nedvarvning och återhämtning är kortisol (Lovallo, 2005; Sapolsky, 2003). Höga nivåer av 

kortisol har kopplats till upplevelser av till olust, hjälplöshet och bristande kontroll, och då 

kortisolnivåerna består höga under en lång tid ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Lovallo, 2005; Sapolsky, 2003). Även immunförsvarets effektivitet försämras vilket också 

gör att risken för infektioner ökar (Sapolsky, 2003). Problem i kroppens reglering av kortisol 

uppstår om stressnivåerna är höga under en längre tid och kroppen inte längre klarar av att 

mobilisera kortisol som ett svar på stress (Lovallo, 2005; Sapolsky, 2003). I tidigare studier 

gällande sambandet mellan salivkortisol och återhämtningstidens längd, som gjorts på 

kvinnlig vårdpersonal, uppvisades ett samband mellan otillräcklig återhämtning och högre 

allostatisk belastning (Lovallo, 2005). Otillräcklig återhämtning och högre allostatisk 

belastning kan i längden leda till en total förslitning av kroppens biologiska system, detta på 

grund av att påfrestningar lagras, eftersom att individen efter en ansträngning inte hinner 

komma ned till sin basnivå före nästa ansträngning är igång. 

    Sammanfattningsvis kan sägas att stressmekanismer i allra högsta grad existerar och 

framförallt så bidrar de till biologiska konsekvenser. Långvarig energimobilisering kan i 

längden leda till en obalans i kroppens energimobiliseringsförmåga och till en försämring av 

kroppens anabolism, som är kroppens egna återuppbyggande och reparerande process 

(Lovallo, 2005). För att kroppen ska bygga upp ett skydd mot skadliga effekter av stress krävs 

det att energiregleringsförmågan och anabolismen bevaras, detta således genom tid till 

nedvarvning och återhämtning (Lovallo, 2005).  

 

Gränslöst arbete 

    Stora förändringar har skett i arbetslivet (Allvin, et. al., 2006). För att företag, institutioner 

och myndigheter ska följa med i den föränderliga omvärlden krävs det att de anpassar sina 

verksamheter efter förändringarna (Grönlund, 2007). Det innebär att arbetet och 

arbetsorganisationen blir mer obestämd, rörligare och mer gränslös. Tidigare regler och 

normer som organiserade arbetet har i viss mån upphört eller omvandlats. Individen måste nu 

ta mer ansvar genom att motivera, planera och genomföra det egna arbetet. För och nackdelar 

finns med denna förändring. Å ena sidan blir arbetslivet mer omväxlande, stimulerande, 

personligare och friare, men å andra sidan mer komplicerat, kravfyllt, mindre gemenskap och 

otryggare (Allvin, et. al., 2006).  

    Högkvalificerade arbeten blir alltmer individualiserade och personliga vilket leder till att 

anställda kan forma arbetsplatsen efter behov. Det faktum att mycket av arbetet sker via IT 
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gör att arbetet kan skötas genom internet, telefon och dator. Arbetet kan utföras hemifrån, på 

väg till olika möten och i utlandet. Dock, ju flexiblare arbetets organisering blir, blir även 

arbetets avgränsning gentemot privatlivet otydligare (Allvin, et. al., 2006). Då en tydlig gräns 

mellan arbete och privatliv inte existerar, finns risk för att kroppen inte får möjlighet till den 

återhämtning som behövs för att kunna fungera normalt (Lovallo, 2005). 

    I Aronsson, Astvik och Gustafssons (2010) studie undersöktes arbetsförhållanden vilka är 

associerade med ackumulation av stress och bristande återhämtning, samt hur återhämtning är 

relaterat till hälsoaspekter. Studiegruppen bestod utav anställda inom förskola, hemtjänst och 

socialtjänst. Återhämtning eller brist på återhämtning antogs vara en betydelsefull 

mellanliggande länk mellan arbetsvillkor, hälsa/ohälsa och sjukfrånvaro. Av resultaten 

framkom att deltagare som tillhörde gruppen "ej återhämtade" bland annat påvisade 

riskfaktorer som problematiska arbetsvillkor, vilka de svarade på med ökad ansträngning och 

kompenserande strategier. Trots betydligt högre ohälsorapportering hade gruppen inte högre 

sjukfrånvaro, vilket sannolikt hörde samman med att de ersatte sjukfrånvaro med sjuknärvaro 

(Aronsson, et. al., 2010). Analyser med kontroll för bakgrundsvariabler visade att den icke 

återhämtade gruppen hade en signifikant högre relativ risk för sämre självskattad hälsa än 

deltagarna i den återhämtade gruppen (Aronsson, et. al., 2010). 

    Kunskap om människors tillvägagångssätt om de psykologiska, sociala och hälsomässiga 

konsekvenserna av den beskrivna utvecklingen finns men är begränsade. Individer kan dock 

ta till olika coping-strategier för att hantera uppkomna problem och svårhanterliga uppgifter 

(Lazarus & Folkman, 1984). Coping kan definieras som individers tillvägagångssätt för att ta 

itu med svårigheter, som bland annat ställer krav på deras förmåga att klara av en uppgift eller 

ta itu med ett uppkommet problem som kräver extra insatser eller åtgärder från individen själv 

(Lazarus & Folkman, 1984). Coping handlar med andra ord om individers förmåga att hantera 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. 

    Enligt Aronsson och Gustafsson (2002) kan en strategi vara att individen försöker bemöta 

de ökande kraven i arbetet genom att intensifiera sin arbetsinsats, främst inom den 

överenskomna arbetstidens ram. Nästa steg kan vara att individen ger upp eller tänjer på 

arbetets formellt tidsmässiga inramning genom att hantera kraven via betald eller obetald 

övertid eller via sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2002). 

    Dåliga resurser eller bristande organisatorisk flexibilitet kompenseras på det här sättet 

genom egna extrainsatser och på så sätt utvecklar individen vad som kan kallas ett individuellt 

kompenserande handlingsmönster (Aronsson & Gustafsson, 2002). Möjligheten för den typen 

av kompensatoriska strategier varierar mellan verksamheter, organisationer och 

arbetsupplägg. Att inom tidsramen för arbetet dra in på raster, möten och liknande, som ett 

försök till att arbeta fortare är exempel på ett individuellt kompenserande handlingsmönster 

(Aronsson, et. al., 2010). Om arbetstiden trots detta inte räcker till blir nästa steg att utsträcka 

arbetet utanför ordinarie arbetstid, som till exempel att arbeta övertid, även arbete utanför 

arbetsplatsen som på kvällar, helger eller under semester (Aronsson, et. al., 2010). 

 

Sjuknärvaro 
    Ett annat exempel på utvecklingsläge av kompensatoriska strategier kan vara att individen 

arbetar även vid tillfällen då en sjukskrivning borde ha ägt rum med tanke på hälsotillståndet, 

det vill säga sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2002). Aronsson och Gustafsson (2005, 

sid. 958) definierar sjuknärvaro som: 

 
  ''... det fenomen som människor, trots klagomål och ohälsa, som skulle få dem att vila och ta ut 

 sjukskrivning, går till jobbet i alla fall'' 
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    Aronsson och Gustafsson (2005) menar att sjuknärvaro kan betraktas som ett ömsesidigt 

uteslutande av en alternativ handling när det gäller sjukdom, vilket i största drag handlar om 

att människor trots besvär och ohälsa går till arbetet. 

    I en studie utfärdad av Aronsson, Gustafsson och Dallner (2000) undersöktes sjuknärvaro i 

relation till yrke, låg ersättbarhet, ohälsa, sjukfrånvaro, personliga inkomster och slimmade 

organisationer. Av resultaten framkom att en tredjedel av deltagarna i studien rapporterade att 

de hade gått till jobbet två eller fler gånger under föregående år, trots att de med bakgrund av 

deras upplevda hälsotillstånd borde ha tagit sjukskrivning. Den högsta sjuknärvaron återfanns 

till stor del inom sektorerna vård och omsorg och utbildning. Höga andelar av personer med 

övre rygg-, nacksmärta och trötthet, samt lätt deprimerade återfanns bland deltagarna med hög 

sjuknärvaro. Deltagare i yrkesgrupper vars vardagliga uppgifter var att ge vård eller 

välfärdstjänster samt undervisa eller instruera, påvisade en förhöjd risk för att vara på jobbet 

trots sjukdom (Aronsson, et. al., 2000). Samband mellan upplevelser av låg ersättbarhet och 

sjuknärvaro visades också av resultaten från studien (Aronsson, et. al., 2000). 

    I en studie (Johansson & Lundberg, 2004) undersöktes bland annat om närvarokrav var 

förknippade med sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Närvarokrav beskriver negativa konsekvenser 

att vara borta från arbetet som kan påverka antingen själva yrket, arbetskamrater eller en 

tredje part (Johansson & Lundberg, 2004). Med hjälp utav data baserat på självrapportering 

från enkäter utav 4924 invånare i Stockholms län analyserades resultaten, vilka visade att 

närvarokrav var starkt associerade till både män och kvinnors sjuknärvaro. 

    Sedan de första studierna av sjuknärvaro dök upp, för ungefär tio år sedan, har forskningen 

ökat och mer arbetsrelaterade och enskilda faktorer för sjuknärvaro har identifierats (Claes, 

2011). Enligt Grinyer och Singleton (2000) är påtryckningar från kollegor, oro inför 

befordringsmöjligheter och en rädsla för uppsägning några av de vanligaste känslorna som 

upplevs bland individer då de går till arbetet trots behov av sjukskrivning. Likaså kan hög 

kontroll i arbetet och närvarokrav leda till sjuknärvaro då individen upplever stort ansvar inför 

arbetsuppgifter, samt högt kunskapsinnehåll i arbetet vilket kan leda till låg ersättbarhet  

(Aronsson & Gustafsson, 2005). 

 

 Sjuknärvaro i arbetsorganisationen 
    Den mest förekommande förklaringen till uppkomsten av sjuknärvaro är att individen tror 

sig kunna uppnå organisationens mål, genom att närvara i arbetet trots sjukdom och betraktar 

sitt beslut på så sätt som förnuftigt (Johansson & Lundberg, 2004).  

    Samtidigt som sjuknärvaro kan ses som något positivt för organisationer vid första 

anblicken så har arbetsgivare börjat inse att sjuknärvaro representerar ett outtalat men 

betydande bortfall av produktiviteten (Johansson & Lundberg, 2004; Le Blanc, Bakker, 

Schaufeli & Hox Joop, 2009). 

    Ytterligare en aspekt av arbetsorganisationen kan vara i vilken utsträckning individen har 

kontroll i själva arbetssituationen, exempelvis i vilken utsträckning han/hon kan kontrollera 

arbetstakten (Aronsson & Gustafsson, 2002). Det här kan följaktligen påverka individens 

beslut om sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Enligt Aronsson & Gustafsson (2002) är hög kontroll 

i arbetet en faktor som ökar risken för sjuknärvaro, vilket på längre sikt kan leda till att 

individen blir sjukfrånvarande i arbetet.  

    På liknande sätt är närvarokrav en ytterligare aspekt av arbetsorganisationen. Bland annat 

har ersättbarhet i arbetet och individers privatekonomiska situation identifierats som 

riskfaktorer i tidigare studier av sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2005). Med 

ersättbarhet avses att ersättare saknas eller inte sätts in vid sjukfrånvaro. Låg ersättbarhet kan 

bero på att själva befattningen har högt kunskapsinnehåll, vilket leder till att ingen direkt kan 

gå in och ta över arbetet. (Aronsson, et. al., 2011). Det blir således svårt för en vikarie att sätta 

sig in i de specifika arbetsuppgifterna.  
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    I en svensk studie (Gustafsson & Marklund, 2011) var syftet att fastställa om 

självrapporterad sjuknärvaro och självrapporterad sjukfrånvaro var specifika riskfaktorer för 

framtida hälsoproblem eller nedsatt arbetsförmåga i den aktiva arbetskraften. Resultatet i 

studien visade att både sjuknärvaro och sjukfrånvaro var starka prediktorer för framtida 

ohälsa, däribland fysisk ohälsa och lågt psykiskt välbefinnande, samt låg arbetsförmåga 

(Gustafsson & Marklund, 2011). Den skadliga inverkan av sjuknärvaro var mest uttalad i 

relation till arbetsförmåga och fysiska besvär, även om samtliga studerade hälsofaktorer 

påverkades (Gustafsson & Marklund, 2011).  

    Sammanfattningsvis kan sjuknärvaro identifieras som ett negativt organisatoriskt beteende 

(Le Blanc, et. al, 2009). Enligt Roe (2003, ref. i Le Blanc, et. al, 2009) kan sjuknärvaro ha 

negativa konsekvenser för organisationer på flera sätt. För det första kan individuella 

prestationer påverkas, eftersom att sjuka medarbetare endast producerar samma effekt som 

friska medarbetare genom att investera i mer tid eller ansträngning; för det andra kan 

kollektiva prestationer drabbas genom att medarbetare blir engagerade i att stödja sjuka 

kollegor och för det tredje; så kan smittsamma sjukdomar överföras till de friska 

medarbetarna i organisationen (Roe, 2003, ref. i Le Blanc, et. al, 2009). Hög kontroll i arbetet 

och närvarokrav kan således leda till sjuknärvaro. Då individen upplever ett högt ansvar inför 

arbetsuppgifter, samt låg ersättbarhet i samband med högt kunskapsinnehåll i arbetet, kan det 

leda till att en ersättare blir svårt att hitta (Aronsson & Gustafsson, 2005).  

 

 Sjuknärvaro i läraryrket 

   Sjuknärvarofenomenet uppstår i de flesta yrken, men rankas högst i utbildnings- och 

hälsosektorn (Aronsson, et. al., 2000). Dagens arbetsliv präglas av att allt fler människor har 

arbetsuppgifter som på ett mentalt plan inte låter sig regleras över tid och arbetsdagen är 

således inte slut för att klockan säger det (Aronsson & Gustafsson, 2002). Lärarens yrke är ett 

traditionellt yrke av detta slag (Ferreira & Martinez, 2012). Läraryrket är ett engagerande och 

aktivt yrke som består utav moment som kan vara svåra för individen att släppa taget om efter 

arbetsdagen (Ferreira & Martinez, 2012). Momenten kan handla om olika typer av olösta 

problem, förberedelser och tankar inför kommande dags lektioner, vilka på så sätt samlar 

energi och uppmärksamhet, samt påverkar och skapar anspänning trots att arbetsdagen är slut 

(Ferreira & Martinez, 2012).   

    I en studie som genomfördes 1997 av Aronsson och Svensson gjordes en undersökning på 

425 lärare i grund- och gymnasieskolan. Sex frågor konstruerades och kombinerades för att 

identifiera aktiverings-, nedvarvnings- och återhämtningsnivå under dygnet. En analys av 

dessa frågor gav en utmärkande grupp som kallades för "trötta och oroliga", vilken stod för 

otillräcklig nedvarvning och återhämtning. Cirka 20 procent av lärarna tillhörde gruppen som 

hade fler ohälsosymptom, sjukfrånvaro och sjuknärvaro än övriga grupper i studien (Aronsson 

& Svensson, 1997).  

    Förklaringen av de höga sjuknärvaronivåerna 1997 hörde först och främst samman med två 

förhållanden i human service arbeten (Aronsson & Gustafsson, 2002). För det första så finns 

ett uppdrag att skydda människor och bidra till välfärd och för det andra finns en relation 

mellan den arbetande och dennes vårdtagare, klient, elev osv., vilket också kan antas minska 

benägenheten för frånvaro från arbetet och på så sätt öka tendensen till sjuknärvaron 

(Aronsson & Gustafsson 2002). 

    En liknande studie gjordes av Aronsson och Gustafsson (2002) där sjuknärvaro undersöktes 

i relation till bland annat yrke. Studiegruppen bestod av ett slumpmässigt urval av 3136 

personer, som besvarade en enkät i samband med SCB:s arbetskraftundersökning under 

årsskiftet 2000-2001. 53 procent svarade att de ett flertal gånger under det senaste året varit 

sjuknärvarande, vilket visade en stor ökning jämfört med 1997 då nivån var 37 procent. Hög 

sjuknärvaro visades främst bland barnskötare, lärare inom grund- och förskolan och personal 
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inom vård och omsorgssektorn (Aronsson & Gustafsson, 2002).  

    Sammanfattningsvis kan sägas att läraryrket är ett aktivt yrke som kräver en hel del 

engagemang (Ferreira & Martinez, 2012). Läraryrket företräder en växande typ av yrken i det 

moderna arbetslivet och kännetecknas bland annat av arbetsuppgifter som inte låter sig styras 

av strikta tidsscheman eller tidsregleras, med andra ord, ett gränslöst arbete (Ferreira & 

Martinez, 2012). 

    Läraryrket kräver en hel del förplanering och förmåga att improvisera, hantera och lösa 

spontant uppkomna problem, komponenter som kan vara svåra att frigöra sig från, vilket kan 

leda till anspänning inför nästa dags arbete och sjuknärvaro (Ferreira & Martinez, 2012). 

    Bristande nedvarvning och återhämtning kan därmed bli en följd med risk för negativa 

hälsokonsekvenser, däribland utmattningssyndrom (Grinyer & Singleton, 2000; Tsigilis, 

Zachopoulou & Grammatikopoulos, 2006). 

 

Syfte 

    Författaren till studien är intresserad av att studera upplevelsen av sjuknärvaro bland några 

lärare och på så sätt skapa en större förståelse för sjuknärvarofenomenet och varför det 

uppstår främst i läraryrket, därtill undersöka vilka slags krav i arbetet som leder till att lärare 

jobbar trots att de är sjuka. Vidare är syftet att belysa förhållandet mellan det gränslösa 

arbetet, som en bidragande faktor till sjuknärvaro, samt att belysa eventuella åtgärder utifrån 

deltagarnas upplevda situation. 

 

   Metod 

Val av metod 

    I denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod använts. När syftet är att beskriva ett 

fenomen i dess kontext, anses en kvalitativ metod som mest lämplig för att presentera och 

tolka ett fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Eftersom syftet med föreliggande studie var 

att studera upplevelsen av sjuknärvaro bland några lärare för att på så sätt skapa en större 

förståelse för sjuknärvarofenomenet och varför det uppstår främst i läraryrket och därtill 

undersöka vilka slags krav i arbetet som leder till att lärare jobbar trots att de är sjuka, valdes 

den kvalitativa metoden som mest lämplig för att kunna besvara studiens syfte och ge ökad 

förståelse för sjuknärvarofenomenet. 

 

Intervjupersoner 

    I föreliggande studie har populationen varit lärare från grund- och gymnasieskolan. 

Deltagarantalet har varit 11 lärare från fem olika skolor. Samtliga deltagare är lärare från ett 

län i västra Sverige. Fördelningen av deltagare i studien har varit både män och kvinnor. Cirka 

hälften utav lärarna (fem stycken) har arbetat som lärare i mellan 13-35 år (13, 18, 19, 20, 35) 

och resterande sex lärare har jobbat som lärare i mellan ett till åtta år (1, 3, 6, 7, 7, 8). 

Deltagandet i föreliggande studie var baserat på frivillighet, de lärare som deltog i studien 

valde således själva att anmäla sig, och utifrån de olika kommunernas centrala hemsidor 

kontaktades grund- och gymnasieskolelärare. 

 

Material / Apparatur 

    En intervjuguide framtogs för att genomföra föreliggande studie. En intervjuguide 

innehåller teman och ett antal huvudfrågor vilka är beskrivna på förhand. Maykut och 

Morehouse (1994) guide för kvalitativa intervjuer låg till grund för sammanställningen av den 

framtagna intervjuguiden. Intervjuguiden (se bilaga 1) baserades på tre teman: Stress, 

Sjuknärvaro och Gränslöst arbete. Övergripande frågor skrevs därefter utifrån vad som 

särskilt ville belysas inom respektive tema. Intervjuguiden innehöll tre uppvärmningsfrågor, 

vilket enligt Maykut och Morehouse (1994) är ett fördelaktigt sätt att inleda en intervju med. 
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    Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att möjlighet till avvikelser från 

intervjuguiden ges i intervjusituationen om oväntade anmärkningsvärda ämnen skulle tas upp 

av intervjupersonen (Thomsson, 2010). 

    Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning på en mobiltelefon. Justesen och Mik-

Meyer (2011) föreslår ljudupptagning vid intervjuer då det är svårt för intervjuaren att föra 

tillräckligt detaljerade anteckningar om vad intervjupersonen säger för att de ska vara möjliga 

att använda i den analytiska fasen i studien. 

 

Procedur / Tillvägagångssätt 

    Kontakten med lärarna skedde via mejlkontakt. Ett informationsbrev (se bilaga 2) mejlades 

ut till grund- och gymnasieskolelärare i de olika kommunerna och de lärare som deltog i 

föreliggande studie valde därefter själva att anmäla sig. Informationsbrevet innehöll en kort 

presentation av författaren, information om studiens syfte, de ämnen som studien skulle 

beröra, etiska aspekter, samt en intresseförfrågan gällande medverkande i studien. Information 

angående intervjuns längd uppgavs, samt att intervjun skulle spelas in. Informationsbrevet 

avslutades med att erbjuda samtliga lärare en länk till, eller en utskrift av den färdigställda 

uppsatsen.  

    Därefter sammanställdes en intervjuguide som innehöll teman och ett antal huvudfrågor.  

    Inför intervjuerna ombads samtliga respondenter att läsa igenom och skriva under ett 

informerat samtycke (se bilaga 3), som en bekräftelse på att de tagit del utav informationen 

angående etiska aspekter rörande föreliggande studie. 

    Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skola, en del genomfördes i enskilda lärares 

klassrum, i enskilde lärarens kontor eller i konferensrum på enskilda lärares skola. Respektive 

lärares skola valdes som intervjuplats för att underlätta för lärarna och inte avsätta längre tid 

än nödvändigt för en intervju. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter. 

    Samtliga intervjuer togs upp elektroniskt, eftersom det underlättar för intervjuaren, då 

detaljerade anteckningar om vad intervjupersonen berättar är svåra att föra (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Intervjuerna transkriberades för att sedan skrivas ut och användas i 

efterföljande analytiska stadium. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) beror en 

transkriberings detaljrikhet och struktur på hur intervjumaterialet ska analyseras och med 

tanke på att en intervju kan ta upp till flera timmar att transkribera, bör intervjuaren förhålla 

sig realistisk till intervjumaterialet vid val av utskrift av en intervju.  

 

Etik 

    I föreliggande studie har författaren förhållit sig till de etiska riktlinjer som utifrån studiens 

syfte varit relevanta. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det av stor vikt att 

intervjuledaren reflekterar över relevanta frågeställningar innan påbörjandet av en studie. 

    Den första kontakten med studiens deltagare skedde via mejlkontakt och där ett 

informationsbrev skickades ut med uppgifter om författaren, studiens syfte, samt varför 

deltagarna kontaktades. Informationsbrevet innehöll således relevanta etiska aspekter, som 

konfidentialitet, rätten att dra sig ur, forskarens ansvar och delgivande av resultat.  

     Vid intervjutillfället ombads samtliga deltagare att läsa igenom och skriva under ett 

informerat samtycke, som en bekräftelse på att deltagarna tagit del utav informationen 

angående de etiska aspekterna rörande föreliggande studie. Intervjuerna avslutades med att 

deltagarna tackades för sitt deltagande i undersökningen.  

 

Analysmetod 

    Efterföljande analysarbete av insamlad data behandlades med hjälp av en induktiv metod. 

Med en induktiv metod sammanställs olika kodningskategorier efter transkriberingen av en 

eller flera intervjuer, kategorierna ligger därefter till grund för kodningen av hela 
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intervjumaterialet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

    När samtliga intervjuer transkriberats och skrivits ut skapades en överblick av 

intervjumaterialet, som sedan markerades och citat utifrån olika teman, relevanta för studiens 

syfte utsågs därefter. Ett exempel på förekommande citat ur intervjumaterialet var; "stressen 

upplevs högre på grund av det ökade kravet på dokumentation".  

    Huvudteman skapades under analysens gång och de som uppstod var; "arbetsrelaterad 

stress", "förekomsten av sjuknärvaro", "krav i ett gränslöst arbete", samt "ledarskapet". På 

liknande sätt skapades ett antal underteman, som exempelvis "dokumentation" och "inga 

resurser" som underteman till "arbetsrelaterad stress".  

    Samtliga intervjuer lästes av författaren åtskilliga gånger och intervjumaterialet kodades 

därefter in med hjälp av utvalda citat under respektive teman. 

Resultat 

Stress 

 Krav på dokumentation 
    Lärares arbetsuppgifter handlar om att utforma, planera och sköta en verksamhet, där målet 

är att få elever motiverade till att delta i olika aktiviteter. Läraryrket är ett engagerande och 

aktivt yrke bestående av moment som att rätta, bedöma och betygsätta elevernas prestationer 

och skriva rapporter inför utvecklingssamtal. I en lärares uppdrag ingår även att dokumentera 

särskilda företeelser kring eleverna skriftligt, lärare har således en omfattande 

dokumentationsskyldighet, som på grund av den nya skollagen blivit allt större. 

    Dokumentationsskyldighet följer av tvingande regler, vilket kan leda till att lärare får det 

svårt att prioritera undervisning framför dokumentation.   

    Intervjuperson (IP) 1 framhåller att: 

 
 "jag kan känna att jag löser mycket mer genom en dialog, men jag får ju inte lösa det så, 

 utan jag måste dokumentera allting och föra in det i åtgärdsprogram och allting vilket tar 

 extremt mycket av min tid" 

 

    Kravet på dokumentation upplevs bland samtliga lärare vara en stressor av den orsaken att 

mer dokumentation kräver mer tid till pappersarbete, och mindre tid till en verklig dialog med 

elever och kollegor. IP 2 menar att: 

 
  "det är så huvudlöst så att (...) och då blir man lite trött alltså, när jag ser stora allvarliga 

 problem och elever som behöver väldigt mycket mer tid med en vuxen levande människa, så 

 känns det hopplöst att höra, att det här (dokumentation) kommer lösa alla problem" 

      

    Likaså framhåller IP 5 att: 

 
 "allt, allt, allt ska dokumenteras (...)" 

 

    En genomgående överensstämmelse bland samtliga intervjuer är att kravet på 

dokumentation för lärarna har blivit högre. Respondenterna i studien förklarar ett  krav på 

dokumentation i läraryrket som en utlösande faktor till ökad arbetsbörda och upplevelsen av 

stress i arbetet.  

     

    IP 4 framhåller bland annat att arbetsuppgifter utanför klassrummet, som dokumentation, 

tar tid ifrån eleverna:  

 
 " man har så mycket uppgifter utanför klassrummet, och man har inte så mycket tid med 

 eleverna, vilket man blir stressad av i arbetet"  
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    IP 6 talar om att: 

 
 "stressen har blivit högre på grund av att det ställs mycket krav på dokumentation framförallt 

 (...) och då är det ju inte prior ett om man ska få verksamheten att fungera och man ska få 

 eleverna att må bra och ge dom en bra utbildning (...) då är ju prior ett att fylla i papper 

 liksom" 

  

    Likaså beskriver IP 8 upplevelsen av högre krav på dokumentation för lärare genom att: 

 
 "det läggs på för mycket administrativa saker, det gör det ju, men vad händer med den här biten 

 att vi är pedagoger (...)" 

  

    På samma sätt beskriver IP 11 att: 

 
 "efterarbetet och reflektionstiden går ju åt till att sitta och dokumentera istället (...) det var 

 dokumentation förr också, men inte på samma sätt, det har blivit mycket mer pappersarbete och 

 det är det som är det tråkiga" 

 Brist på resurser  

    Resurser och bristen på resurser är ett inte allt för sällan förekommande ämne när det gäller 

skolan och dess verksamhet. Bristen på resurser leder bland annat till att lärarna får ta hand 

om större klasser och åtanke till varje elevs enskilda behov inom skolan hinns inte med. 

    Under intervjuerna framkom bristen på resurser inom skolan som ytterligare en stressor, 

respondenterna beskriver bristen på resurser i skolan som en utlösande faktor till stress i 

arbetet. 

    IP 4 talar om ett behov av mer resurser till skolan för att klara av arbetet i skolan: 

   
 "mer resurser till skolan såklart (...) så att man kan ha mer personal, så behöver man inte ta 

 hand om så himla många elever, så att man får mer tid med varje elev. Hela lärarrollen har 

 ändrats väldigt mycket, mycket har med resurser att göra, innan var det en lärare på 15 elever 

 och nu är det en på 30 ibland och då har man ju inte tid att uppfostra (eleverna) på samma sätt" 

   

    På liknande sätt beskriver IP 11 bristen på resurser som inom skolan som ytterligare en 

stressor i arbetet: 

  
 "man räcker inte till som lärare, elever som behöver extra stöd och extra träning, man får 

 prioritera bort elever som egentligen behöver mer hjälp, för att man hinner inte  med. I vårt 

 arbetslag är vi för få lärare, vi har för lite resurser och mer lektionstid än någonsin. Det skapar 

 ju också stress, jag får så dåligt samvete över (...) även om jag vet att jag gör så gott jag kan" 

  

    Vidare framhåller IP 11 ökad arbetsbörda som ett led av bristen på resurser i skolan: 

  
 "det är ju inte så att varenda eftermiddag när eleverna gått hem att vi har planeringstid, eller 

 när de går på slöjd eller idrott, för då går man ofta in i en annan klass och hjälper till som extra 

 resurs" 

 

 Låg ersättbarhet 
    Bristen på resurser i skolan leder bland annat till låg ersättbarhet för lärare. Låg ersättbarhet  

innebär att det inte finns någon annan, exempelvis i form av vikarie, som kan utföra de 

specifika arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. 

    Respondenterna i studien förklarar bristen på bland annat vikarie vid en eventuell 

sjukskrivning, ligga till grund för uppkomsten av sjuknärvaro. 

    IP 1 beskriver bristen på vikarie som en orsak till sjuknärvaro:  
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 "det finns inte, du får jobba ihjäl dig annars, det finns inga vikarier, det finns ingen att sätta in 

 (...) jag har ingen att sätta in överhuvudtaget liksom" 

 

    På liknande sätt framhåller IP 4 att: 

  
 "det här med resurser till skolan, det har ju också att göra med sjuknärvaro, för om man hade 

 haft mer resurser, då skulle vi trivas på jobbet och inte bli sjuka lika ofta" 

  

    Även IP 11 talar om bristen på vikarie som en orsak till varför lärare går till jobbet trots 

sjukdom:  
 "jag har flera gånger gått hit med migrän, för jag vet att om jag är hemma, ja, dels drabbar det 

 mina elever men också mina kollegor, för vi har ingen extra person att sätta in" 

 

    IP 2 beskriver vikarie som mera tillgängliga förr:  

 
 "förr i världen så fick man vikarie, det var krångligare att ha en vikarie att gå dit själv, men man 

 fick en vikarie och man talade om vad den personen skulle göra. Det var ofta en person som var 

 kunnig i det ämnet man hade, det var helt annorlunda än mot nu"  
     

    Att ansvaret ligger på läraren att lösa en vikarie vid eventuell sjukskrivning uppfattas av 

respondenterna som orimligt. 

    IP 3 menar att: 

  
 " man ska ju inte behöva lösa sina egna lektioner om man är sjuk, för så går det till. Skolan 

 lever i en konstig värld när det gäller det (...) för det finns ju inga vikarier, utan man får täcka 

 upp för varandra hela tiden då" 

  

    På liknande vis beskriver IP 8 ett missnöje i hur skolan hanterar bristen på vikarie: 

  
 "det är skolans ansvar att lösa en vikarie om en lärare är sjuk, så att inte eleverna blir drabbade 

 och där tycker jag att skolan brister i mot och mycket (...) att bara ge eleverna lite uppgifter, ja, 

 men då håller vi inte lika hårt i kvalitén" 
 

Sjuknärvaro 

 Förekomsten av sjuknärvaro 

    Sjuknärvaro har i olika studier uppvisats vara hög bland vård, skola och 

omsorgsverksamhet och även visat sig vara en riskfaktor för framtida sjukfrånvaro och ohälsa. 

    Under intervjuerna framkom att cirka häften av respondenterna upplever förekomsten av 

sjuknärvaro som påtaglig i skolan.   

    IP 1 framhåller följande: 

 
 "vi är alltid på jobbet, man är aldrig hemma. Sedan 2006 har jag inte varit hemma för att jag 

 själv har varit sjuk. Det går liksom inte, utan då går man till jobbet, sätter igång eleverna och så 

 är man här, och kanske låter dom sluta en timme tidigare för att man ska hem och vila sig för att 

 man har hög feber" 

  

    IP 2 talar om en påtaglig sjuknärvaro i skolan: 

  
 "jag försöker att inte sprida min sjukdom, men jag kan själv bli irriterad på kollegor som är 

 jättesjuka i skolan, och det är dom (...) jag har kollegor som är väldigt sjuka i skolan" 

  

    På liknande vis beskriver IP 3 att sjuknärvaro förekommer: 

 
 "jag borde varit hemma, men var här med hög feber och Alvedon, och sen var jag sjuk i en 
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 månad, antagligen för att jag inte tog vara på mig" 

  

    IP 6 framhåller att: 

  
 "vi kommer liksom alltid hit oavsett hur sjuka vi är. Jag tillåter mig att vara hemma om jag blir 

 riktigt sjuk, men jag går ju hit om jag är halvkass och så är det, för det finns ingen annan som 

 kommer in och gör mitt jobb" 

 

    Likaså framhåller IP 8 att: 

  
 "hos oss finns det (sjuknärvaro) garanterat, och det är väl inte helt optimalt det heller, men om 

 inte vi kommer till jobbet, då är det någon annan som får göra det och det är våra elever som 

 blir drabbade" 

 

    Vidare redogör även IP 11 för en påtaglig sjuknärvaro bland lärare i skolan: 

  
 "det är ofta, hur ofta är svårt att säga, men jag kan säga att det är någon (lärare) varje vecka på 

 skolan som är lite halvkrasslig. Man går ju hit förkyld, genomförkyld många gånger. Ibland 

 skulle man ju kanske varit hemma en dag och bli fortare bättre, nu drar man på det istället för 

 att man vet att både elever och kollegor drabbas" 
 

Gränslöst arbete 

    Läraryrket företräder en växande kategori av yrken i det gränslösa och moderna arbetslivet. 

Läraryrket utmärks ofta som gränslöst, då det omfattar arbetsuppgifter vilka förutsätter ett 

specifikt engagemang, som oftast går ut över arbetsdagens tidsram. 

    Under intervjuerna framkom en tydlig samstämmighet bland flera av respondenterna att 

lärarens arbetsuppgifter inte är begränsade till arbetsplatsen. 

    IP 1 talar om arbetsuppgifter som inte är begränsade till skolan: 

 
 " det finns inte ett jobb som man tar med sig så mycket hem som man gör som lärare. Det är ju 

 inte en kväll man inte sitter och jobbar med någonting, det är inte en helg man inte tar ett 

 telefonsamtal eller någonting" 

  

    På liknande vis beskriver IP 3 lärares arbetsuppgifter som överskridande arbetsdagens 

tidsram:  
 "jag trivs jättebra som lärare när jag är i skolan. Det är när jag kommer hem som jag inte trivs 

 längre (...) för man har ingen fritid och känner sig i princip aldrig ledig, helger kvällar, vad som 

 helst (...) alltså man har ju alltid rättningsarbete alltid planeringar. Det är inte bara det här att 

 stå inför klassen och undervisa, det är ju liksom det lilla man gör, känner jag (...) det är 

 utvecklingssamtal och det är att vara mentor och det är allt annat runtom" 

 

    Likaså beskriver IP 11 läraryrket som ett yrke där någon gräns för arbetsdagens slut inte 

existerar:  
 "i andra yrkeskategorier är dom är lediga när dom går hem från jobbet, men vi lärare ska alltid 

 jobba" 
 

 Närvarokrav  

    Läraryrket, som ett gränslöst arbete, är ett högkvalificerat och kravfyllt yrke.  

    Bland annat uppfattas kravet på att vara närvarande i skolan för kollegor och elever som 

högt, då mer än hälften av respondenterna i studien förklarar de ett närvarokrav gentemot 

elever och kollegor, som en orsak till sjuknärvaro. 

    Respondenterna upplever ett ansvar gentemot kollegor och elever vid tanke på en eventuell 

sjukskrivning. IP 2 beskriver ett närvarokrav gentemot eleverna:  
 



13 
 

 "jag ser elever framför mig som inte kommer att hinna med, som inte kommer att klara det och 

 som behöver genomgångarna, och då vill man inte vara hemma. Särskilt när eleverna har 

 mindre tid till sitt förfogande, då känner att jag inte kan vara hemma, för då kommer de inte att 

 hinna med kursen, de kommer inte att få godkänt"  
 

    På samma sätt beskriver IP 3 ett ansvar gentemot eleverna:  

 
 "man tänker ju hela tiden på eleverna, och så tänker man liksom, är jag hemma nu, då blir ju 

 inte det gjort, och då liksom spricker min planering helt och hållet och jag vet det att eleverna 

 fixar inte detta om inte jag är närvarande" 
 

    IP 4 framhåller liknande:  

 
 "är man på högstadiet och ska undervisa så har man ju bara fyra veckor oftast och tänk om man 

 får någon influensa, då blir man borta i en vecka och det känns inte så schysst mot eleverna (...) 

 att bara ge en bedömning på några veckors jobb"  
 

    IP 11 beskriver ett närvarokrav gentemot kollegor:  

 
 "i första hand handlar det om dåligt samvete gentemot kollegor, för man vet hur tufft dom redan 

 har det, för man vet hur man själv har det (...) och man vill inte utsätta dom för det" 
 

    IP 5 beskriver närvarokravet gentemot kollegor och elever som en av orsakerna till varför 

lärare går till jobbet sjuka:  
 

 "det är ju självklart att man är här för eleverna och man vill inte ställa till för kollegor när man 

 vet att alla har att göra" 
 

    Vidare framhåller IP 7 ansvar gentemot andra människor som främsta orsaken till 

sjuknärvaro bland lärare:  

 
 "ansvar, att man känner ansvar inför andra människor, där har du överkategorin och sen så har 

 du elever, kollegor, ledare administration och sen samhällsansvar"  
 

    På liknande sätt beskriver IP 9 ansvar som en grund för sjuknärvaro:  

 
 "det är nog det (ansvaret) egentligen som är kärnan, för att alla andra har ju fullt upp också, jag 

 menar på en annan arbetsplats då är man en man kort, men här blir det att du får jobba mer, 

 och du måste sätta dig in i någon annans arbeten, och det är inte bara till att låsa upp ett 

 klassrum, du ju ansvar för det klasrummet" 

      

 Ledarskap 

    Ledarskap handlar om att få alla medarbetare i organisationen motiverade till att sträva mot 

samma mål. För en ledare bör strävan efter att skapa förtroende från medarbetarnas sida vara 

prior ett för att uppnå det specifika målet med organisationen. Ledarskapet är således en 

relation mellan ledare och medarbetare. 

    Respondenterna förklarar ledarskapet i lärarorganisationen som otillräckligt, bland annat i 

form utav dåligt samarbete och lite eller ingen förståelse från organisationen och dess ledare. 

    IP 1 framhåller ett missnöje med skolledningen:  
 

 "jag har faktiskt inte stött på en annan arbetsgivare som har så dåligt samarbete med sina 

 medarbetare, som skolvärlden har (...) och en massa inspektioner som ska kolla att alla lärare 

 sköter sig, då tänker jag att åk och inspektera ledningarna istället, börja där, för här sköts det, 

 här knegar vi så att det står härliga till och det är ingen som ligger på latsidan"  
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    Även IP 2 beskriver ett missnöje med organisationen:  

 
 "jag tycker att skolan just nu, som institution, inte är så kul. Jag har mycket i övrigt att önska om 

 organisationen, både vår organisation här lokalt, men också hela skolan, där jag under dom här 

 åren sett väldigt mycket hända. Alltså, jag älskar mitt jobb, med eleverna, men just nu älskar jag 

 inte skolan som den ser ut"  
 

    Vidare beskriver IP 5 ett liknande missnöje för skolledningen:  

 
 "tidigare sa man att en rektor var en pedagogisk ledare, idag är en rektor en som har hand om 

 kassan (...) då varje lärare är en påse pengar och varje elev är en påse pengar. Tidigare var det 

 inte på det viset, utan då fanns det mer utrymme för rektorn att vara en pedagogisk lärare" 
 

    IP 10 beskriver en oförståelse från ledningens sida för lärares arbetsuppgifter och vad de 

egentligen innebär:  

 
 "vi har ju den där tio-timmars förtroendearbetstiden i veckan, men den vill ju rektorerna gärna 

 nagga i, men förtroendearbetstiden är den tiden då vi ska ta in fakta, planera och så vidare"  
 

    På liknande vis beskriver IP 11 att:  

 
 "det finns inte någon riktig förståelse, faktiskt, för hur vi har det (...) och det är också ännu 

 högre uppifrån det kommer allt det här med dokumentation och allt det här som skapar stressen 

 och allt som skolan ska göra, som man många gånger känner ingår det här verkligen i mitt jobb 

 (...) sådana tankar tycker jag dyker upp rätt ofta" 

   Diskussion 
    I föreliggande studie var syftet att skapa en större förståelse för sjuknärvarofenomenet och 

varför det uppstår främst i läraryrket, därtill undersöka vilka slags krav i arbetet som leder till 

att lärare jobbar trots att de är sjuka. Vidare var syftet att belysa förhållandet mellan det 

gränslösa arbetet, som en bidragande faktor till sjuknärvaro, samt att belysa eventuella 

åtgärder utifrån deltagarnas upplevda situation. 

    Respondenterna i studien förklarar kravet på dokumentation och bristen på resurser inom 

skolan vara stressorer som båda tar energi och skapar anspänning. Bristen på resurser, i form 

av låg ersättbarhet, uppfattas även av flertalet respondenter ligga till grund för uppkomsten av 

sjuknärvaro i läraryrket.  

    I en lärares uppdrag ingår att dokumentera särskilda företeelser kring eleverna skriftligt, 

lärare ha således en omfattande dokumentationsskyldighet, som på grund av den nya 

skollagen blivit allt större. Kravet på dokumentation upplevs bland flertalet respondenter i 

studien vara en stressor av den orsaken att mer dokumentation kräver mer tid till 

pappersarbete, och mindre tid till en verklig dialog med elever och kollegor. Bristen på 

resurser inom skolan förklaras som ytterligare en stressor av respondenterna då det framförallt 

leder till att lärare får ta hand om större klasser. Respondenterna i studien menar även att 

bristen på resurser inom skolan ligger till grund för den låga ersättbarheten för lärare, och på 

så sätt orsakar uppkomsten av sjuknärvaro. Låg ersättbarhet medför att det inte finns någon 

annan, exempelvis i form av vikarie, som kan utföra de specifika arbetsuppgifter som ingår i 

själva läraruppdraget. Låg ersättbarhet kan bland annat bero på att själva arbetet är av ett 

sådant slag att det är svårt för en vikarie att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Befattningen har 

således ett högt kunskapsinnehåll, vilket leder till att det inte finns någon som direkt kan gå in 

och ta över arbetet (Aronsson & Gustafsson, 2005). Läraryrket kan på så vis ses som ett 

högkvalificerat och kravfyllt yrke. Det har blivit alltmer individualiserat och personligt, vilket 

är en ytterligare orsak till den låga ersättbarheten som präglar yrket. Respondenterna i studien 

styrker detta genom att förklara att ersättare inte sätts in vid behov, bland annat på grund av 
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att befintliga resurser inom skolan inte finns, vilket leder till en låg ersättbarhet och ingen som 

kan ta över de arbetsuppgifter som åligger uppdraget. Av dessa skäl menar lärarna att 

möjlighet till sjukskrivning inte finns vilket leder till förekomsten av sjuknärvaro.  

    Läraryrket är ett engagerande och aktivt yrke då det består utav moment som kan vara svåra 

för individen att släppa taget om efter arbetsdagen. Moment som på så sätt tar energi och 

uppmärksamhet, samt skapar anspänning trots att arbetsdagen är slut (Ferreira & Martinez, 

2012). Lärarna i studien förklarar att det alltid tar med arbete hem, detta i form utav 

rättningar, bedömningar och betygsättningar av elevernas prestationer och rapportskrivningar 

inför utvecklingssamtal. De menar även att privata företeelser bland eleverna, som exempelvis 

bråk hemma eller mobbing utanför skolan leder till arbete efter arbetsdagens slut. Det kan 

vara föräldrar som ringer hem, eller elever som inte mår bra som hör av sig, vilket 

respondenterna menar på att de alltid arbetar och aldrig är lediga. Lärarnas arbetsuppgifter är 

på så vis inte begränsade till arbetsplatsen vilket i längden kan leda till att lärarna inte ges tid 

till nedvarvning och återhämtning. Upprepad stressexponering, omöjligjord nedvarvning och 

långvarig aktivering av kroppens fysiologiska stressystem är mönster som alla förväntas öka 

risken för ohälsa (Aronsson, et. al, 2010). Eftersom individen efter en ansträngning inte 

kommer ned till sin basnivå inför nästa ansträngning samlas påfrestningarna ihop, vilket i 

längden leder till en förslitning av kroppens biologiska system (Colligan & Higgins, 2006). 

Därför är det av allra största vikt att tid till nedvarvning och återhämtning ges, då bristande 

nedvarvning och återhämtning på lång sikt kan bli en risk för negativa hälsokonsekvenser, 

däribland utmattningssyndrom (Grinyer & Singleton, 2000). 

    Aktuell forskning påvisar att sjuknärvaro är mest förekommande bland vård, skola och 

omsorgsverksamhet (Aronsson, et. al., 2010). Eftersom läraryrket, som ett gränslöst arbete, 

kräver en hel del förplanering och förmåga att improvisera, hantera och lösa spontant 

uppkomna problem, menar Ferreira och Martinez (2012) är ett yrke som lätt kan orsakas av 

sjuknärvaro. Läraryrket passar därför väl in under det gränslösa arbetet och kännetecknas 

bland annat av arbetsuppgifter vilka kräver ett specifikt engagemang och som oftast går ut 

över arbetsdagens tidsram (Aronsson, et. al., 2010; Ferreira & Martinez, 2012). 

    Respondenterna i studien menar att sjuknärvaro är förekommande på arbetsplatsen. Bristen 

på resurser inom skolan, som en orsak till den låga ersättbarheten, en upplevelse av 

närvarokrav, samt ansvar gentemot elever och kollegor, menar lärarna ligga till grund för 

uppkomsten av sjuknärvaro. I tidigare studier av sjuknärvaro har olika så kallade närvarokrav 

identifieras, bland annat låg ersättbarhet i arbetet och individens privatekonomiska situation 

(Aronsson & Gustafsson, 2005). Enligt Aronsson och Gustafsson (2005) kan hög kontroll i 

arbetet och närvarokrav båda leda till sjuknärvaro då individen upplever ett stort ansvar inför 

de arbetsuppgifter som ligger i själva uppdraget. Respondenterna i studien upplever således 

ett ansvar gentemot kollegor och elever vid tanke på eventuell sjukskrivning. Eftersom bland 

annat elever, vilka är i behov av närvarande lärare halkar efter i skolarbetet, samt att 

undervisningen överlåts åt kollegor, som på så vis ges dubbel arbetsbörda, och som utöver 

egna lektioner får täcka in för frånvarande lärares lektion. På grund av detta tar lärarna inte ut 

sjukledighet vid behov vilket på lång sikt kan leda till utmattningssyndrom. 

    Genom sjuknärvaro menar Aronsson och Gustafsson (2002) att bristfälliga resurser eller 

otillräcklig organisatorisk flexibilitet kompenseras, och på så sätt utvecklar individen vad som 

kan kallas ett individuellt kompenserande handlingsmönster. Att inom tidsramen för arbetet 

dra in på raster, möten och liknande, som ett försök till att arbeta fortare är exempel på ett 

individuellt kompenserande handlingsmönster (Aronsson, et. al., 2010). På liknande sätt 

framhåller Aronsson och Gustafsson (2002) att sjuknärvaro kan ses som en coping-strategi, 

eftersom individen försöker bemöta de ökande kraven i arbetet genom att intensifiera eller 

tänja på arbetstiden, samt via betald eller obetald övertid eller som sagt via sjuknärvaro. 

Respondenterna i studien menar att de höga närvarokraven och ansvaret gentemot kollegor 
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och elever inte gör det lätt att ta ut sjukledighet vid behov. Lärarna pressar sig därför tills de 

upplever en känsla av utmattning, innan de tar sjukledigt. Detta leder till att lärarna istället för 

att vara hemma i några dagar vid behov av återhämtning och tillfrisknande, blir hemma i 

månader, vilket påverkar bland annat kollegor, elever och den enskildes ekonomi. 

Sjuknärvaro, som ett resultat av omöjliggjord nedvarvning och återhämtning, kan på så vis 

leda till sämre hälsa och vid långvarigt utsättande även leda till utbrändhet hos lärarna. 

Utbrändhet kan därav betraktas som ett sista steg i långvarig och omfattande exponering utav 

stress i arbetet (Tsigilis, et. al., 2006). Det förknippas med en rad olika potentiella 

hälsoproblem, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, somatiska besvär, psykosomatiska 

symptom och nedstämdhet (Le Blanc, et. al., 2009).  

    I en studie (Le Blanc, et. al., 2009) var det övergripande målet att undersöka relationen 

mellan arbetskrav, utmattningssyndrom och sjuknärvaro. Resultaten visade att utmattning och 

sjuknärvaro hade ett tydligt samband, vilket grundade sig i att de anställda vid upplevelsen av 

utmattning tog till kompenserande strategier, så som sjuknärvaro, vilket i slutändan ledde till 

ökad utmattning (Le Blanc, et. al., 2009). En del lärare i föreliggande studie förklarar således 

att de vid något tillfälle på grund av konstant sjuknärvaro, upplevt känslan av utmattning, 

vilket lett till att de varit tvungna att ta ut en längre tids sjukfrånvaro.  

    Sjuknärvaro kan ha negativa konsekvenser för organisationer på flera avvikande sätt. 

Enskilda prestationer kan påverkas, då sjuka medarbetare endast producerar samma effekt 

som friska medarbetare genom att lägga ner mer tid eller ansträngning i arbetet  (Johansson & 

Lundberg, 2004). Kollektiva prestationer kan också drabbas då medarbetare blir engagerade i 

att stödja sjuka kollegor och dessutom så kan smittsamma sjukdomar överföras till de friska 

medarbetarna i organisationen. Respondenterna menar att kvalitén i själva undervisningen 

påverkas negativt av sjuknärvarande lärare. Detta bland annat i form utav att sjuknärvarande 

lärare låter eleverna kolla på film eller låter eleverna sluta tidigare än vad som står i schemat, 

för att på så sätt minska den egna ansträngningen och ges möjlighet till någon form av 

återhämtning. Respondenterna upplever vid dessa åtgärder dåligt samvete gentemot eleverna, 

eftersom kvalitén i själva undervisningen försämras, då eleverna istället för fullgod 

undervisning ges undervisning av sämre kvalité. Det här leder till att de inte heller får den 

kunskap de bör ha, exempelvis inför ett prov eller liknande. Elever som  behöver extra hjälp i 

arbetet halkar lättare efter då kvalitén inte upprätthålls vilket upplevs som ännu ett 

orosmoment bland lärarna. Respondenterna förklarar även att kollegor blir engagerade i att 

stödja sjuka medarbetare då lärarna får hoppa in och täcka upp för varandras lektioner, vilket i 

nästa steg tar tid från de egna undervisningen. De förklarar även att smittsamma sjukdomar 

förs över till friska kollegor då det nästan alltid förekommer någon sjuknärvarande kollega på 

arbetsplatsen.    

    Under intervjuerna i föreliggande studie framkom ledarskapet i lärarorganisationen som ett 

återkommande ämne. Ett ämne som inte tagits upp i studiens syfte, men som framkom bland 

respondenterna då de avslutande frågorna ställdes, angående hur respondenterna upplevde 

dagens diskussioner kring förekomsten av sjuknärvaron i skolan. I föreliggande studies 

resultat framkom således ledarskapet i lärarorganisationen som otillräckligt och bristfälligt 

från majoriteten utav respondenterna, bland annat i form utav dåligt samarbete och lite eller 

ingen förståelse från ledningen och själva organisationen för läraryrket och innebörden av 

dess arbetsuppgifter. En upplevelse från respondenterna att krav från organisationen ställs 

utan förståelse av dess betydelse och att elever inte kommer i första hand och blir åsidosatta, 

då exempelvis kravet på dokumentation blivit allt högre. 

    Ledarskapet är en relation mellan ledare och medarbetare, och handlar främst om att få alla 

medarbetare i organisationen motiverade till att sträva mot samma mål (Menckel & 

Österblom, 2000). För ledare bör därför strävan efter att skapa förtroende från medarbetarnas 

sida vara av högsta prioritet för att främja den psykosociala arbetsmiljön i en organisation, 
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samt för att styrka medarbetarnas effektivitet och självförtroende i arbetet. Psykosocial 

arbetsmiljö kan vara individens uppfattning om krav (innehåll, ledning) gentemot eller i 

relation till individens resurser (kompetens, socialt stöd, meningsfulla arbetsuppgifter) och 

hur balansen mellan dessa upplevs för att skapa välbefinnande (Menckel & Österblom, 2000). 

Exempel på psykosocial arbetsmiljö är bland annat upplevelse av kontroll, hur 

arbetsuppgifterna genomförs, arbetstider, inflytande i beslutsprocessen, hur de anställda 

upplever kraven (t ex hur arbetsuppgifterna ska genomföras) och hur det sociala stödet 

upplevs (Hörte & Christmansson 2009). Ledare sätter gränser och ramar för arbetet och då 

respondenterna inte upplever närvaro från ledningens sida så bidrar det till ytterligare negativa 

känslor. Ledare bidrar på så vis till respondenternas upplevelse av gränslöshet i arbetet, och 

ett ökat engagemang från ledningens sida skulle förmodligen innebära tydligare 

gränsdragningar i lärarnas arbete. Detta skulle i sin tur kunna leda till minskad upplevelse av 

stress i arbetet och ökat välbefinnande för lärarna. En önskan från respondenternas sida är 

följaktligen en bättre förståelse för lärares arbetsuppgifter och vad de innebär, samt mer 

samarbete och ansvarstagande från ledningens sida i form utav bland annat tilltagna resurser 

till skolan och reducerad dokumentationsskyldighet. Detta skulle på så vis kunna leda till 

ökad kvalité i skolan, eftersom mer tid till undervisning och elever skulle ges.  

    Föreliggande studies resultat skulle kunna ligga till grund för framtagningen av framtida 

åtgärdsprogram för att minska förekomsten av sjuknärvaro i läraryrket. Åtgärdsprogram vilka 

utifrån respondenternas upplevda situation skulle underlätta för lärares arbetssituation i 

framtiden och på så vis ge möjlighet att bland annat stanna hemma från arbetet vid eventuell 

sjukskrivning.  

    Föreslagna åtgärder inför framtiden skulle kunna vara system för vikarier, i form av olika 

vikariepoler, där exempelvis lärarkandidater skulle kunna stå till förfogande då behov av 

lärarersättare föreligger. Då läraryrket ses som ett högkvalificerat yrke kan inte vem som helst 

sättas in i de specifika arbetssituationer som lärare utövar, därav föreslås lärarkandidater, då 

de antas ha en förståelse för läraryrket och dess innebörd. Samtidigt skulle lärarkandidaterna 

ges en chans till praktik, vilket från författarens sida ses som en tillgång inför framtida 

anställningar. Lärarkandidaterna skulle på följande vis kunna anmäla sig till olika vikariepoler 

och via befintliga hemsidor fylla i veckoscheman angående vilka dagar de finns tillgängliga 

för att vikariera.  

    En möjlighet för lärare att arbeta i team, kollegialt, skulle kunna vara ytterligare ett förslag 

på åtgärdsprogram inför framtiden. Eftersom lärare vid ett kollegialt arbetssätt skulle kunna 

överlåta lektioner åt varandra vid eventuell sjukskrivning. Lärarkollegor skulle på så sätt ha 

vetskap om varandras föreläsningar och hur dagsplaneringen ser ut för respektive kollega, 

samt ha behövlig vetskap om enskilda elevers olika behov, för att på så sätt stå till förfogande 

för de klasser som går under lärarteamet. Ett lärarteam skulle kunna bestå utav fem lärare, 

således fem klasser i varje team, vilket skulle innebära att lärarkollegor skulle kunna hoppa in 

och täcka upp för varandra då arbetskollegor är sjukfrånvarande, och på så vis med vetskap 

om att framförallt elever hinner med i planeringen och inte halkar efter, samt att kollegor är 

förberedda och vet vad som ska göras i respektive klass.  

    Med förhoppning om att underlätta för lärare att vara hemma vid behov av eventuell 

sjukskrivning skulle den praktiska betydelsen av resultatet i föreliggande studie kunna ligga 

till grund för framtagningen av framtida åtgärdsprogram, och på så sätt minska förekomsten 

av sjuknärvaro i läraryrket. 

 

Metoddiskussion 

    Gemensamt för tillämpningen av de kvalitativa metoderna är att de genom tolkning av 

insamlade data avser att nå förståelse för ett visst fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Eftersom syftet med föreliggande studie var att skapa en större förståelse för 
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sjuknärvarofenomenet och varför det uppstår främst i läraryrket och därtill undersöka vilka 

slags krav i arbetet som leder till att lärare jobbar trots att de är sjuka, valdes den kvalitativa 

metoden som mest lämplig. 

    Kvalitativa metoder beskylls många gånger för att vara subjektiva, således att de ofta 

präglas av forskares egna tankar och tolkningar angående resultaten. Det här kan leda till att 

validiteten i kvalitativa studier sjunker. Med validitet menas i vilken utsträckning studien 

faktiskt undersöker det den avser sig undersöka (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Intervjuguiden i föreliggande studie skapades utifrån studiens syfte, något som kan ha 

påverkat validiteten i studien. Eftersom kontexten i vilken intervjuledaren ingår, som 

exempelvis studiens syfte och intervjuguide, leder till att studien undersöker det den ska. 

Intervjuguiden i föreliggande studie kan därför ha verkat ledande och på så vis styrt 

respondenterna att svara på ett visst sätt. För att främja en objektivitet menar Justesen och 

Mik-Meyer (2011) att en intervjuguide bör innehålla öppna frågor och ställas på samma vis 

till alla deltagare. När intervjuaren använder sig av öppna frågor säkerställs således en 

liknande inverkan på intervjupersonerna vilket kan öka validiteten i en kvalitativ studie. 

    Generaliserbarheten i kvalitativa studier ses oftast som svåruppnåelig. Eftersom ett litet 

urval ofta används blir det svårt att tillämpa resultaten på större populationer. 

    Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) bör forskaren reflektera över vilka deltagare som 

ska väljas ut som representanter för den grupp som undersöks och då en klar minoritetsgrupp 

används, menar Thomsson (2010) att resultatet ändå kan antagas vara liknande för en annan 

likadan minoritetsgrupp. I föreliggande studie har en minoritetsgrupp beståendes utav lärare 

från grund- och gymnasieskolan undersökts. Detta kan enligt Thomsson (2010) ha ökat 

generaliserbarheten i studien. Resultaten i föreliggande studie kan på så sätt antagas vara 

liknande för andra grundskole- och gymnasielärares upplevelser av sjuknärvaro i läraryrket. 

 

Slutsats 

    Sammanfattningsvis har det framkommit av föreliggande studies resultat att upplevelsen av 

stress i läraryrket främst beror på de ökade kraven på dokumentation och den låga 

ersättbarheten som präglar läraryrket. Upplevelser av närvarokrav och ansvar gentemot 

kollegor och elever framhävs som bidragande orsaker till sjuknärvaro.   

    Med utgångspunkt i tidigare forskning och teori kan slutsats dras om att sjuknärvaro i 

längden kan leda till allvarliga sjukdomar som utbrändhet och depression. 

    Av föreliggande studies resultat framkom även organisationen och ledarskapet inom skolan  

som bristfälligt. Respondenterna i studien förklarar ledarskapet i organisationen vara 

otillräckligt, bland annat i form utav dåligt samarbete och lite eller ingen förståelse för lärares 

arbetsuppgifter från organisationens sida. Ledarskapet är dock ytterst viktigt för att främja en 

psykosocial arbetsmiljö i en organisation, samt för att styrka medarbetarnas effektivitet och 

självförtroende i själva arbetet. Med det som bakgrund bör organisationen sträva efter en 

förändring för att återskapa förtroendet från medarbetarnas sida. 

    Föreliggande studies resultat kan antagas vara liknande för andra grund- och 

gymnasieskolelärare, då en minoritetsgrupp beståendes av grund- och gymnasieskolelärare 

har undersökts i studien. Dock kan validiteten i föreliggande studie ses som bristfällig 

eftersom intervjuguiden kan ha verkat ledande och på så sätt styrt studien i en viss riktning.  

    Sammanfattande slutsatser av den praktiska betydelse som resultaten i föreliggande studie 

skulle kunna ligga till grund för är framtagningen av framtida åtgärdsprogram för att minska 

förekomsten av sjuknärvaro i läraryrket och ge möjlighet för lärare att avstå från arbetet vid 

eventuell sjukskrivning.  

Framtida forskning 
    Med utgångspunkt i föreliggande undersöknings resultat anser författaren till studien att 

framtida forskning bör handla om kraven och förväntningarna i läraryrket skiljer sig mellan 
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lärare i olika nivåer (grundskole-, gymnasie-, yrkeslärare, etc.), samt att undersöka möjliga 

åtgärdsprogram för att minska kraven på dokumentation och bristen på resurser i skolan.  

    Inför framtiden föreslås även en kvantitativ studie angående lärares uppfattningar gällande 

krav och förväntningar i arbetet skiljer sig från ledares uppfattningar, med önskan om att 

skapa en bättre förståelse från skolledningens sida angående lärares arbetssituation och 

tvärtom. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor: 

- Hur länge har du jobbat som lärare? 

- Hur många skolor har du arbetat på under din tid som lärare? 

- Trivs du i din roll som lärare? Varför/Varför inte? 

 

Stress: 

- Vad väcker arbetsrelaterad stress för tankar hos dig? 

- På vilket sätt upplever du att läraryrket är mer utsatt för stress idag, i jämförelse med när du 

började arbeta som lärare? 

 

Sjuknärvaro: 

- Hur ofta förekommer det att man som lärare är sjuknärvarande tror du? 

- Upplever du att du någon gång under din tid som lärare har varit sjuknärvarande? 

- Tror du att sjuknärvaron hos lärare är något som uppfattas av eleverna? 

 

Gränslöst arbete:  

- På vilket sätt upplever du arbetsbördan vara efter arbetsdagens slut? 

- På vilket sätt upplever du dig ha ett individuellt ansvar för ditt arbete? 

- Vilka slags krav i arbetet tror du leder till att lärare jobbar trots att de är sjuka? 

- Hur ser det ut på vikariefronten? 

 

Avslutande frågor: 
- Hur upplever du dagens diskussioner kring sjuknärvaro? 

- På vilket sätt tror du att sjuknärvarofenomenet kommer att få framtida konsekvenser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; 

Upplevelsen av stress i läraryrket - med sjuknärvaro som bidragande faktor. 

 

 

Mitt namn är Caroline Racov och jag är studerande på psykologiprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad. Jag är nu inne på mitt sista år i utbildningen och ska i höst skriva min 

kandidatexamen i psykologi med inriktning på arbetslivet. 

 

I studien som ska resultera i ett examensarbete i psykologi är mitt mål att undersöka vilka 

slags krav i arbetet som leder till att lärare jobbar trots att de är sjuka. Är det relationen till 

tredje part (eleverna) som bidrar till ökad sjuknärvaro? Eller är det låg ersättbarhet och 

vetskapen om att arbetsbördan blir dubbel när man kommer tillbaks efter sjukdom, en orsak 

till sjuknärvaro? Syftet är således att belysa förekomsten av sjuknärvaro bland lärare. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras som beräknas ta omkring 

20-30 minuter. För att inte gå miste om någon information kommer intervjun att spelas in. Jag 

planerar att intervjua sammanlagt 8-10 lärare. Urvalet är slumpmässigt bland lärare i olika 

kommuner, vilket betyder att ingen blir tillfrågad av något annat skäl än att man är lärare och 

därmed antas ha erfarenheter och kunskaper inom läraryrket att dela med sig av. 

 

Intervjuerna kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta görs genom att 

ingen obehörig får ta del av materialet och materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för 

mig som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats 

kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer.  

Examensarbetet kommer att publiceras i slutet av januari och arbetet görs under handledning. 

Om Du är intresserad, skickar jag gärna ett ex. till Dig när det är klart, eller ett mejl med länk 

till den elektroniska publiceringen.  

 

Din medverkan är förstås frivillig och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

 

Kan jag få intervjua Dig om Ditt arbete, och särskilt hur Du ser på sjuknärvaro?  

Hör gärna av dig till mig via mejl eller telefon. 

 

 

Hälsningar 

 

 

Caroline Racov   Handledare: Linette Törnqvist 

Hemmansvägen 33   Universitetsadjunk i Psykologi 

30232 Halmstad   Högskolan i Halmstad 

072-710 64 10   Sektionen för Hälsa och Samhälle 

carrac11@student.hh.se   linette.tornqvist@hh.se 

  



 

Bilaga 3 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; Upplevelsen 

av stress i läraryrket - med sjuknärvaro som bidragande faktor 

 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag har även informerats om att 

intervjuerna kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet och att rapporteringen 

av resultatet kommer att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om 

upplevelsen av stress i läraryrket - med sjuknärvaro som bidragande faktor. 
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