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Abstract 
The aim of this essay is to understand the social mechanisms for why people go to work 

when they are sick. To understand it, we investigated why upper secondary school 

teachers sickness presenteeism increased in the last twenty years. Data consists of 

interviews with eleven upper secondary school teachers and two principals, plus 

statistics. To find patterns in the data we examined the theory of professions and the 

theory of the new capitalist culture. School budgets are based on support from the 

government that provides money for each student. Since 1992 free schools are allowed 

in Sweden. This creates a competition between schools, which may lead to programs in 

schools with insufficient applicant students to be shut down. The results show that the 

market's growing influence in schools has given upper secondary school teachers an 

increased social function. The customer, in this case the students and parents, has 

become more at the center. This new task, the student caring role, forces the teacher to 

be more accessible and flexible which has made their profession weaker, giving them 

more stress and in a longer term, they are feeling sick more often. A combination 

between a striving to keep up their profession and to not losing students, teachers go to 

school even if they’re sick.  
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1 Inledning 
”De krav som ställs på människor i dagens västerländska 

samhälle framkallar samma biologiska stressreaktioner som de 

vilka hjälpte våra förfäder att överleva genom att stärka deras 

beredskap för kamp eller flykt”. (Nationalencyklopedin 2016)  

 

Citatet går att tolkas på olika sätt. Vi vill belysa att stress uppkommer när kraven 

överstiger människans förmåga att hantera situationen (Europeiska Arbetsmiljöbyrån 

2000).  Stress och ohälsa uppkommer när ett samhälle ställer orimliga krav på människor. 

Vilka dessa orimliga krav är beror också på ”vem” du är. Marmot (2007) framhäver att 

små skillnader i social position leder till stora skillnader i hälsa och livslängd. Olika 

faktorer så som kön, ålder, födelseland, bostadsort och socioekonomisk bakgrund 

påverkar vår hälsa. Det är faktorer som är svåra att förändra. Tilly (2000) menar att för att 

minska de rådande ojämlikheterna i hälsa måste fokus i stället ligga på att förändra 

organisationsstrukturerna. Världshälsoorganisationen har precis som den svenska 

regeringen målet att inom en generation minimera de strukturella faktorernas inverkan på 

vår hälsa (WHO 2008 Regeringen 2015). Stress började på 60-talet kopplas samman med 

arbetslivet (Björk 2011) och sedan dess finns det en mängd forskning på området. 

Forskningen har bland annat resulterat i åtgärdsprogram med syfte att förebygga ohälsa 

och stress i arbetslivet. Ändå verkar människor i hög utsträckning uppleva stress i arbetet. 

I ett av oss initierat möte med Region Kronobergs folkhälsoutvecklare fick vi reda på att 

den kategori som oftast är långtidssjukskriven är medelålders kvinnor med sysselsättning 

inom vård och omsorg. Även kommunens folkhälsosamordnare uppmärksammade oss på 

skillnader i hälsa mellan olika yrkes- och befolkningsgrupper i länet och i övriga landet. 

Det är en stor utmaning att minska den ojämlikhet i ohälsa som existerar mellan olika 

grupper. Sedan 1980-talet är den offentliga sektorn allt mer präglad av marknadens 

styrning, med krav på effektivisering och rationell resursanvändning, så kallat New 

Public Management (Jarl, m.fl. 2012). Sennett (2007) hävdar att marknadens inflytande i 

arbetslivet strider mot människans behov av att vara i ett sammanhang med kontinuitet 

och gemenskap. När krav på flexibilitet, att ständigt anpassa sig till marknadens 

föränderliga krav, prioriteras framför tidigare erfarenheter menar Sennett (2007) att 

människan får improvisera sin livsberättelse. Tilliten till dem som styr försvagas också 

när det ständigt kommer nya styrdirektiv som människan ska anpassa sig till (ibid.). 
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Folkhälsomyndigheten (2014) hävdar att det finns ett samband mellan bristande tillit och 

stress.  

 

Genom att titta på statistik började vi förstå att hälsa och ohälsa mäts med en mängd olika 

variabler. Ibland likställs sjukfrånvaro med ohälsa men sjuknärvaro är enligt Aronsson & 

Gustafsson (2005) ett bättre mått på ohälsa. I Statistiska centralbyråns (SCB) statistik 

som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket (2014) vartannat år sedan 1989, är 

frågan som ställs för att mäta sjuknärvaron: Har det under de senaste 12 månaderna hänt 

att du gått till jobbet trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde ha 

sjukskrivit dig? De som svarat att de har gjort det två gånger eller mer räknas i statistiken 

som sjuknärvarande (ibid.).  

 

Forskarna menar att sjukfrånvaro inte speglar faktisk hälsa, särskilt inte i grupper med låg 

socioekonomisk status. Många går till jobbet trots sjukdom (ibid.). Sjuknärvaro som 

skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper är sociologiskt intressant, eftersom den vittnar om 

att det finns strukturella skillnader som ger olika villkor och handlingsmönster. 

Sjuknärvaro kan vara ett varningstecken på att arbetsvillkoren inte medger sjukfrånvaro. 

Att gå till jobbet trots sjukdom riskerar att leda till att andra smittas, att prestationen 

sänks och att sjukdomen blir långdragen och utmynnar i långtidssjukskrivning, även för 

personer med hög självskattad hälsa (Gustafsson, m.fl. 2013:58). Kostnaderna för 

sjukfrånvaro lyfts ofta fram. Kostnaderna för sjuknärvaro är svårare att beräkna. 

Kampanjer för att minska sjukfrånvaron riskerar att bli ineffektiva om de samtidigt bidrar 

till att öka sjuknärvaron. Därför bör sjuknärvaro inkluderas i arbetet för en friskare 

befolkning, menar företrädare för Kommunal i en debattartikel om sjuknärvaro i Dagens 

arena (Mårtensson & Wondmeneh 2015).  

 

Aronsson m.fl. (2000) menar att sjuknärvaro beror på såväl faktisk hälsa som yrkes- och 

platsspecifika faktorer samt demografiska förhållanden. De listar flera sociala faktorer 

som orsaker till hög sjuknärvaro. Några av dessa är: låg lön, otrygga anställningsvillkor, 

svårersättligt arbete, låg grad av egenkontroll samt att relationer till andra människor 

spelar stor roll för arbetsresultatet. Statistiken från 2013 visar att 54 procent av kvinnorna 

och 46 procent av männen varit sjuknärvarande (ibid). Sjuknärvaron har ökat med några 

procent varje år sedan 2009 och det är främst unga kvinnor som står för ökningen (ibid.). 

En närmare granskning visar att sjuknärvaron skiljer sig stort mellan olika 
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yrkeskategorier (ibid.). Grundskollärarna sticker ut genom att vid samtliga mättillfällen 

ligga högst av alla yrken. Sedan mätningarna från 1997 är det omsorgsyrken som haft den 

högsta sjuknärvaron. Gymnasielärare är den yrkesgrupp där sjuknärvaron ökat mest sedan 

1997. Vid den mätningen var deras sjuknärvaro cirka tjugo procent lägre än 

grundskollärarnas. Nu är gymnasielärarnas sjuknärvaro nästan lika hög som 

grundskollärarnas. Om vi kan hitta förklaringen till varför gymnasielärarnas sjuknärvaro 

har ökat, så kan vi förklara varför grundskolelärarna alltid har haft en hög sjuknärvaro 

och då är vi ett steg på vägen mot att hitta mekanismerna bakom sjuknärvaro generellt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att hitta de generella mekanismerna bakom sjuknärvaro och förklara 

varför folk går till jobbet när de är sjuka. För att få reda på detta behöver vi svara på:  

 Vad är det som har förändrats inom gymnasieskolan?  

 Hur har gymnasielärarprofessionen påverkats av det?  

 

2 Sjuknärvaro  
Både sjukfrånvaro och sjuknärvaro handlar om ett samspel orsakat av en mängd olika 

faktorer. Att forska om orsakerna och konsekvenserna är svårt och kräver 

tvärvetenskapliga studier, men få sådana har gjorts. De flesta studier som gjorts om 

sjukfrånvaro handlar om riskfaktorer. Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU 

2003) framhäver att det inom forskningen finns 60 olika mått på sjukfrånvaro, vilket gör 

att resultaten är svåra att jämföra. Inom sjuknärvaroforskningen finns två grenar. Den 

första handlar om sjuknärvarons effekter på hälsan och bedrivs företrädesvis i 

Nordeuropa (Johns 2010). Den andra handlar om sjuknärvarons effekter på 

produktiviteten och bedrivs främst i Nordamerika. Där driver också läkemedelsindustrin 

på för att visa hur läkemedel kan minska produktionsförlusterna (ibid.). Flera studier 

visar att det finns ett samband mellan hög sjuknärvaro och dålig hälsa, både på kort och 

på lång sikt, bland annat eftersom sjuknärvaro förhindrar återhämtning (Bergström, m.fl. 

2009, Hansen & Andersen 2009, Gustafsson & Marklund 2011).  
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2.1 Tidigare förklaringar till hög sjuknärvaro  

Låg lön 

Tidigare forskning om sjuknärvaro visar att det finns en koppling mellan hög sjuknärvaro 

och dålig privatekonomi (Aronsson & Gustavsson 2005). Även om gymnasielärare har en 

förhållandevis låg lön (Brante m.fl. 2015) finns det yrkesgrupper som tjänar mindre än de 

men som ändå stannar hemma när de är sjuka, exempelvis ekonomiassistenter och städare 

(SCB 2013). Likaså finns det många högavlönade yrkesgrupper med hög sjuknärvaro, 

exempelvis läkare, civilingenjörer och universitetslärare (ibid.). Gymnasielärarnas höga 

sjuknärvaro kan således inte bara förklaras av att de inte har råd att stanna hemma. 

 

Otrygga anställningsvillkor  

Aronsson m.fl. (1999) visar att det finns en koppling mellan hög sjuknärvaro och otrygg 

anställningsform, exempelvis vikariat eller timanställningar. Vi antar att gymnasielärare 

ofta är fastanställda och stannar länge på samma arbetsplats. Detta, samt att 

arbetsmarknaden för lärare är god (SCB 2015), gör att deras höga sjuknärvaro inte bara 

kan bero på att de har otrygga anställningar.  

 

Svårersättligt arbete  

Att ha ett svårersättligt arbete innebär att ha arbetsuppgifter som är svåra att ersätta. 

Alltså att ingen annan kan göra arbetsuppgifterna om du är frånvarande, vilket kan vara 

fallet för exempelvis arkitekter och läkare. Det kan också handla om huruvida det finns 

vikarie att sätta in om du är frånvarande. Grupper med svårersättliga arbeten är oftare 

sjuknärvarande (Aronsson, m.fl. 2009). En gymnasielärares arbetsuppgift är 

huvudsakligen att undervisa (Lärarnas Riksförbund 2011) och vi antar att det finns 

vikarier (även om de blivit svårare att tillgå) som kan ta över arbetsuppgifterna vid 

sjukfrånvaro. Därför menar vi att gymnasielärarnas ökade sjuknärvaro inte bara kan 

förklaras med argumentet om att deras arbete är svårersättligt.  

 

Graden av egenkontroll i arbetet 

Leineweber m.fl. (2013) visar att det finns ett samband mellan låg egenkontroll och hög 

sjuknärvaro. Aronsson och Gustavsson (2005) är inne på samma linje då deras studier 

visat att personer som har högre kontroll över arbetstempot har lägre sjuknärvaro. Det 

finns forskning som tyder på att sambandet mellan tidkontroll och sjuknärvaro kan vara 

U-format, det vill säga att även personer med mycket hög kontroll är mer sjuknärvarande 
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(Leineweber m.fl. 2013). Lärares egenkontroll har sjunkit (Brante  m.fl. 2015) men 

jämfört med samtliga yrkesverksamma har gymnasielärarna varken högre eller lägre 

möjlighet att bestämma över sitt arbetsupplägg (Arbetsmiljöverket 2014). Deras höga 

sjuknärvaro kan därmed inte bara förklaras med argumentet om graden av egenkontroll.  

 

Arbeten med nära relationer till andra människor  

Gemensamt för många av yrkesgrupperna med hög sjuknärvaro är att deras arbete 

innebär att skapa och upprätthålla relationer till andra människor. Många inom de här 

yrkena drivs av en moralisk förpliktelse, som gör att de har svårt att till exempel lämna 

sjuka människor eller barn i sticket (Aronsson m.fl. 2005). 

Elstad & Vabø (2008) har studerat sjukfrånvaro och sjuknärvaro inom äldreomsorgen och 

visar att sjuknärvaron är högre inom underbemannade verksamheter. Likaså bidrar 

normer i yrket (till exempel att ställa upp för andra) till att anställda går till jobbet trots att 

de är sjuka. Typiskt för dessa yrken är att de är kvinnodominerade och utsatta för 

neddragningar (Aronsson, m.fl:1999). I yrkesgrupper som jobbar nära människor är 

risken dessutom stor för att smittas av olika virus (ibid.). Med arbetsuppgifter som 

handlar om att jobba nära andra människor följer helt logiskt att det är svårt att jobba 

hemifrån (ibid.).  

 

Sjuknärvarons variationer  

Aronsson m.fl. (1999) har kunnat se att personal i kommun och landsting har högre 

sjuknärvaro än anställda inom stat och privata företag. Det visar också den senaste 

statistiken från SCB (2013). Däremot finns inte något tydligt samband mellan utbildning 

eller arbetsgrad (hel- eller deltidstjänst) och sjuknärvaro (ibid.). Sjuknärvaro, men 

framför allt sjukfrånvaro, påverkas av såväl den ekonomiska konjunkturen som av olika 

ersättningssystem. Kurvorna följer varandra. Sjuknärvaron och sjukfrånvaron var som 

högst kring 2003, då det var högkonjunktur, för att sedan sjunka och nå de lägsta nivåerna 

kring 2009, då det var lågkonjunktur och flera åtgärder gjorts för att minska 

sjukskrivningstalen (Försäkringskassan 2014). Därefter har sjuknärvaron och 

sjukfrånvaron ökat i stadig takt (SCB 2013, Försäkringskassan 2015).  

 

Andra förklaringar till sjuknärvaro 

En annan tänkbar förklaring till att man går till jobbet fastän man är sjuk är att det på 

många arbetsplatser råder en kultur som forskarna ibland kallar ”competitive 
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presenteeism”, tävlingsinriktad närvaro. Yngre män verkar påverkas mer av denna kultur 

än vad kvinnor verkar göra (Johns 2010). Att det verkar vara mer accepterat för kvinnor 

att vara sjuka, kan vara en del av förklaringen till varför kvinnor har både högre 

sjukfrånvaro och högre sjuknärvaro. Sennett (2000) menar att i vårt samhälle är sjukdom 

och misslyckande tabu. Socialbidragstagare ses som samhällsparasiter, vilket kan ge 

upphov till skamkänslor hos dem som får bidrag. Misstänksamheten mot sjuka och 

bidragstagare leder också till minskad tillit mellan människor. Parding (2010) 

uppmärksammar i sin avhandling (en fallstudie av hur gymnasielärare påverkats av nya 

reformer) att informanterna inte vill erkänna att de mår dåligt. Hon anger två skäl till det. 

Dels handlar det om att sjukdom föraktas i samhället. Dels handlar det om att lärarna i 

enlighet med professionens logik, är lite av experter på att vara kreativa och finna nya 

strategier (ibid.).  

 

Slutligen  

Gymnasielärares ökade sjuknärvaro kan inte helt förstås utifrån argumenten om låg lön, 

otrygga anställningsvillkor, svårersättligt arbete, graden av egenkontroll eller att det är ett 

vårdande yrke. I genomgången av tidigare forskning kunde vi varken finna studier som 

specifikt undersöker varför just gymnasielärarnas sjuknärvaro ökat eller hur 

marknadiseringen påverkar i vilken utsträckning man går till jobbet trots att man är sjuk. 

För att hitta fler tänkbara förklaringar till sjuknärvaro studerar vi mönster och samband i 

statistiken närmare.  
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2.2 Mönster och samband i sjuknärvarostatistiken 

Bilden är en bearbetning från Aronssons m.fl. (1999:38) och visar hur sjuknärvaron och sjukfrånvaron såg 

ut 1997. Pilarna visar sjuknärvaron och sjukfrånvaron 2013. De blå pilarna visar yrkesgrupper där 

sjuknärvaron inte ökat. De röda visar alla yrkesgrupper där sjuknärvaron ökat signifikant. Andelen sjuk-

närvaro per yrkesgrupp presenteras i de fall fler än hundra personer från yrkesgruppen svarat. Den prick-

ade linjen visar den genomsnittliga sjuknärvaron och sjukfrånvaron (SCB 2013, Försäkringskassan 2015). 

 

Omsorgsyrken  

Gemensamt för de yrkesgrupper som under hela mätperioden 1997 till 2013 haft hög 

sjuknärvaro (exempelvis grundskollärare, sjuksköterskor, undersköterskor, förskolelärare 

och fritidspedagoger) är att de har med människor att göra (SCB 2013). Dessa yrken har i 

hög grad varit föremål för besparingar (Aronsson, m.fl. 2000). Enligt SCB:s (2013) 

statistik är den enda yrkesgrupp som har hög sjuknärvaro och inte är ett omsorgsyrke 

bygg- och anläggningsarbete. Andra yrken där sjuknärvaron ökat är grundskollärare där 

sjuknärvaron redan var hög samt undersköterskor, socialsekreterare och psykologer. 
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Även köks- och restaurangbiträden har ökad sjuknärvaro. Ökat har också gruppen 

civilingenjörer och arkitekter samt sjukgymnaster & arbetsterapeuter men de ligger 

fortfarande under genomsnittet på femtio procent (SCB 2013). 

 

Minskad sjuknärvaro  

De grupper som hade lägst sjuknärvaro 2013 är också de där sjuknärvaron minskat mest. 

Tekniker och ingenjörer är den yrkesgrupp som hade lägst sjuknärvaro, följt av 

maskinoperatörs- och monteringsarbete (SCB 2013). 

 

Samband mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro  

Det finns inget lika med-tecken mellan ohälsa och sjukfrånvaro. Det finns “friska” som 

stannar hemma och “sjuka” som går till jobbet. Totalt sett är sjukfrånvaron högst bland 

lågutbildade, men sjukfrånvaro på grund av stress är högre hos akademiker 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Leineweber m.fl. (2013) menar att personer med olika 

grader av inflytande har olika mönster för hur de använder sjukfrånvarosystemet. Både 

sjukfrånvaro och sjuknärvaro hänger samman med olika variabler av ohälsa. Grupper 

med hög sjuknärvaro har också högre sjukfrånvaro än genomsnittet på arbetsmarknaden, 

exempelvis yrken inom vård, skola och omsorg (Försäkringskassan 2015, 

Arbetsmiljöverket 2013). För dessa verkar problemen vara dubbla: de mår sämre än 

genomsnittet men de är också mer sjuknärvarande. 

 

Män och kvinnor 

Fler kvinnor än män uppger att de varit sjuknärvarande. Störst skillnad mellan kvinnor 

och män i fråga om sjuknärvaro är det bland tjänstemän på mellannivå 

(Arbetsmiljöverket 2013). Bland kvinnor är sjuknärvaron högst bland lärare. Även bland 

män är sjuknärvaron hög bland lärare, liksom inom jord- och skogsbruk och i 

byggbranschen (Arbetsmiljöverket 2013:121).   

 

Slutligen 

Forskningen som gjorts om sjuknärvaro är utifrån statistik. Den har inte fördjupat sig i 

vad det är mer konkret, som får vissa att oftare gå till jobbet fastän de är sjuka. Inte heller 

har vi funnit förklaringar till varför sjuknärvaron skiljer sig så mycket mellan olika 

yrkesgrupper. Forskningsresultaten är ibland svårtolkade och motstridiga, exempelvis när 

det handlar om graden av egenkontroll. Mer omfattande studier av sjuknärvaro pågår, 
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liksom ett arbete för att hitta metoder som bättre mäter och förklarar fenomenet. Den 

sociologiska forskningen kring sjuknärvaro kan ge ett strukturellt perspektiv. 

 

3 Teoretiskt ramverk  

I den tidigare forskningen om sjuknärvaro har man utgått från statistik och försökt hitta 

riskfaktorer för sjuknärvaro. Vi har inte funnit tidigare forskning som har fördjupat sig i 

att förklara varför just vissa professioner eller yrkesgrupper har hög sjuknärvaro. 

Eftersom vi vet att lärarprofessionen försvagats på grund av marknadiseringen (mer om 

det i följande kapitel) har vi valt att ta hjälp av Freidsons (2001) professionsteori och 

Sennetts (2007) teori om den nya kapitalismens kultur.  

 

3.1 Professionsteori 

Varje logik, professionens, byråkratins och marknadens, är en idealtyp med olika 

principer som styr hur arbetet organiseras samt vilken efterfrågan på kunskap, utbildning 

och vilka karriärvägar som finns (Freidson 2001). I professionen logik är det individerna 

som identifierar sig med professionen som styr och kontrollerar arbetet, i byråkratin är 

det främst formella regler som styr. Marknadens logik kontrolleras av kunderna och styrs 

av hur den ständigt förändras. Yrkesgrupper påverkas av flera olika logiker där olika 

principer både samverkar och strider mot varandra (ibid.). Lärarna har alltid varit styrda 

av både byråkratins och professionens logik (Parding & Lundström 2011). Logikernas 

olika principer skapar riktning för arbetet för individerna i organisationen. Teorin om 

logikerna hjälper oss att synliggöra hur lärarprofessionen påverkats av de förändringar 

som skett inom gymnasieskolan.  

 

Professionens logik  

Professionens logik innebär att de professionella själva organiserar och kontrollerar sitt 

arbete (Freidson 2001). Professionen har monopol på sin kunskap, som yrkesutövare 

inom sitt specifika område (ibid.). Kunskapen är baserad på vetenskap. Staten 

kvalitetssäkrar genom att utfärda examen och legitimationer som bevis för kunskapen, i 

lärarnas fall handlar det om lärarlegitimationer. Yrkesutövandet granskas främst av den 

egna professionens medlemmar vilka alltså upprätthåller en viss egenkontroll inom 

området (ibid.). Kunskapen är till skillnad från de övriga logikerna kopplad till 

individerna i professionen. Professionens praktiska och teoretiska kunskap inger 
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förtroende för professionen hos samhället (ibid.). Krav för tillträde i professionen är 

utbildning i form av teoretisk kunskap samt praktik (ibid.). Kontrollen innebär också en 

autonomi hos professionen eftersom de vet hur de ska handla i olika situationer i sitt 

yrkesutövande (ibid.). Den främsta motivationen hos professionen handlar om att utifrån 

sin specialkompetens hitta lösningar på problem inom sitt yrkesområde (ibid.). Karriär 

görs främst genom att byta organisation. 

 

Byråkratins logik  

Byråkratins logik karaktäriseras av formella regler. För lärarna handlar det om avtal som 

styr deras arbete och olika styrdokument. Det finns en tydlig hierarkisk ordning med mest 

makt i toppen. Staten kontrollerar yrkesutövandet och kunskapen som främst är kopplad 

till organisationen. Uppföljningar fungerar som ett kontrollorgan som styr över dem som 

ingår i organisationen (Freidson 2001). Måluppfyllelse är det viktigaste (ibid.). Genom 

formella arbetsbeskrivningar och regelverk kontrolleras de anställdas arbete (ibid.). Den 

byråkratiska logiken strävar efter långsiktig planering, ansvar och effektivitet (ibid.). 

Varje person är anställd för dess specifika kunskap och kan lätt bli ersatt av någon annan. 

Möjligheter att klättra i hierarkin är begränsad. Ändamålet för arbetet är att få en inkomst 

samt förhålla sig till arbetets regelverk.   

 
Marknadens logik  

Marknadens logik innebär att det är konsumenterna som styr vad som ska produceras och 

erbjudas (Freidson 2001). Den fria marknaden är präglad av konkurrens och att 

tillfredsställa en föränderlig efterfrågan (ibid.). Marknadens logik handlar om att 

konsumenten har insyn i verksamheten (ibid.). I marknadens logik handlar framgång om 

att ta bra ekonomiska beslut och leva upp till marknadens efterfrågan (ibid.). Pengar styr 

graden av lojalitet till kunden. Det finns ingen tydlig riktning för att göra karriär inom 

denna logik utan framgång nås bäst genom att svara upp på marknadens efterfrågan. 

Detta gäller även kravet för kunskap. Marknadens logik hjälper oss att titta efter sådant 

som handlar om konkurrens mellan skolor och att tillfredsställa kundens behov (ibid). 

 

De olika logikerna innebär olika inträdesportar, inträdeskrav, karriärvägar och vilken 

kunskap som dominerar. Nedan visas en modell som visar variationerna över de tre 

institutionella logikerna. 
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Logik Inträdesport Krav för inträde Karriärväg Dominerande 
kunskap 

Marknaden Öppen Konsumentens val Oregelbunden Vardagskunskap 
Byråkratisk Personal 

avdelning 
Formell 
arbetsbeskrivning 

Regelbunden, 
vertikal inom 
organisationen 

Varierande beroende 
på position men 
specifik för 
organisationen 

Professionell Institutionell 
praktik 

Utbildningsreferenser Horisontell 
mellan 
organisationer 

Legitimerad 
överförbar 

(Freidsons (2001:82)  
 
 
3.2 Teorin om den nya kapitalismens kultur  

För att förstå hur ett ökat inflytande från marknaden påverkar människor, tar vi hjälp av 

Sennetts (2007) teori om ”den nya kapitalismens kultur”. Sennett (2007) menar att 

institutioner har gått från att vara präglade av långsiktighet, stabilitet och inkludering av 

människor, till att bli mer präglade av kortsiktiga och flexibla lösningar. Han lyfter fram 

hur denna nya kultur utmanar människans behov av att upprätthålla sin livsberättelse. 

Livsberättelsen handlar om att hela tiden var i sammanhang där vi kan relatera till våra 

tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid.). För lärarna är professionen en del av deras 

livsberättelse. I livsberättelsen ingår deras yrkesval och utbildning till lärare, som också 

hänger samman med att de identifierar sig som lärare. Sennett (2007) tar upp begreppet 

hantverksskicklighet. Det innebär att vi gör något för sakens skull och gör det bra. När 

kortsiktigheten och flexibiliteten premieras i organisationer undanröjs möjligheterna för 

människor att utveckla sin hantverksskicklighet (ibid.). Liedman (2012) menar att 

hantverksskickligheten har sjunkit inom skolan och att det nu mer handlar om att vara 

öppen för det nya. Vidare menar Sennett (2007) att när människan flyttas från olika 

uppgifter, platser och arbeten försvinner den tid som behövs för att kunna bygga goda 

relationer. Därmed får människan improvisera sin livsberättelse. Människan i den nya 

kulturen ställs inför ständigt nya förändringar, förmåga att anpassa sig premieras. 

Möjlighet att utveckla och fördjupa kunskap försvinner, eftersom kraven hela tiden 

förändras (ibid.). För att leva upp till den nya kapitalismens krav menar Sennett (2007) att 

människor ständigt tvingas släppa taget om sitt förflutna genom att bortse från tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Idealen som präglar de nya institutionerna jämför han med 

konsumentens beteende, att ständigt leta nytt och rata det gamla. Dessa ideal, hävdar han, 

är omänskliga och skadar människan, eftersom vi behöver kontinuitet för att må bra 

(ibid.). Han säger att:  
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”En person inställd på kortsiktighet, inriktad på potentiell förmåga, beredd att ge upp 
tidigare erfarenhet är en ovanlig människa” (Sennett 2007:12).  

 

3.3 Hur vi använder teorierna  

Teorin om logikernas olika styrningar hjälper oss att formulera intervjufrågor och senare 

frågor till vår empiri. Genom att sortera materialet från logikerna, synliggörs hur och i 

vilken omfattning informanterna handlar och styrs utifrån dem. Sennetts (2007) teori 

hjälper oss att se hur deras livsberättelse, där professionen är en del, har blivit påverkad 

av marknadiseringen. För att förstå hur marknadens logik påverkar lärarnas profession 

letar vi i lärarnas berättelser efter sådant som, explicit eller implicit, uttrycks som krav på 

flexibilitet och ökad tillgänglighet. Strider deras arbetsuppgifter mot tidigare erfarenheter 

och kunskaper, ger de upphov till otydligheter och gränslöshet i arbetet? Vi tittar på vad 

de själva lyfter fram som skillnader i sitt arbete. Hur har nya direktiv påverkat dem? Vad 

säger lärarna själva har förändrats i deras arbete? Vad tycker de om förändringarna och 

hur är deras relation till elever och föräldrar? Hur mycket tid lägger de på olika 

arbetsuppgifter? Hur mycket tid och resurser finns det för lärarna att fokusera på det som 

har med undervisning att göra? Är det något som har förändrats? Parding och Lundström 

(2011) menar att lärare anammat marknadslogiken olika mycket. För att se om lärarna 

styrs olika mycket av de olika logikerna tittar vi även på hur deras attityder skiljer sig åt 

till de förändringar som skett. Finns det variationer beroende på undervisningsämne och/ 

eller om de är ämnes- eller yrkeslärare? Vad uttrycker lärarna som tråkiga och roliga 

arbetsuppgifter? Finns det skillnader i hur lärarna upplever sina arbetsuppgifter? Hur 

uttrycks detta? Vad säger lärarna själva att deras nya arbetsuppgifter innebär? Vad säger 

de själva är anledningen att de går till jobbet trots att de är sjuka?  
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4 Metod  
Uppsatsarbetet började med att vi satte oss in i det stora forskningsfältet om hälsa. Bland 

annat läste vi om arbetsmiljö, konflikthantering, tidssociologi, ojämlikhet och socialt 

kapital. Vi fördjupade oss i sjukfrånvaro med förhoppningen om att den svart på vitt 

skulle visa vilka grupper som hade sämst hälsa. Dock insåg vi att den inte alls speglar 

faktisk hälsa (Aronsson m.fl. 2009). Exempelvis är kvinnor (oavsett utbildningsnivå, 

inkomst, födelseland, yrkeskategori, bostadsort och ålder) dubbelt så mycket sjukskrivna 

som män, trots att de har lika hög hälsa som män (Folkhälsomyndigheten 2015, 

Försäkringskassan 2015). Sjuknärvaro är i många fall en bättre indikator på hälsa och 

därför valde vi att fördjupa oss inom detta.  

 

Nedan beskriver vi hur uppsatsarbetet gått tillväga samt våra reflektioner kring 

tillvägagångssättet. I inledningen beskriver vi vår förförståelse, den första tolkningen, 

kring sjuknärvaro. I insamlandet av empirin skedde den andra tolkningen och i analysen 

den tredje. Vår kunskap om mekanismerna bakom sjuknärvaro har hela tiden fördjupats 

under uppsatsens gång. I en växelverkan mellan insamlandet av empiri och testande av 

teori.  

 

Litteratur 

Det finns många olika discipliner som studerat sjuknärvaro. Vi har sökt i databaserna 

IBSS, Social Science Citation Index, Google scholar och Social Abstracts. För artiklar 

publicerade vid svenska lärosäten har vi använt oss av SwePub. Sökord som använts är 

framför allt ”sick leave”, ”sickness presenteeism”, “marketization”, “school”, ”teacher”, 

”profession”. Vi har främst fokuserat på artiklar publicerade efter 2010. Sökningarna har 

gjorts under oktober 2015 till januari 2016. Träffarna bedömdes utifrån relevans och 

kvalitet.  

 

Statistik  

I statistiken över sjuknärvaro finns flera osäkerheter. Sjuknärvarotalen anges bara i de fall 

fler än 100 från yrkesgruppen svarat på frågan, vilket gör att bara de stora yrkesgrupperna 

finns representerade. I användningen av statistiken har vi beaktat konfidensintervallet 

som visar mellan vilka tal svaret med 95 procents sannolikhet ligger. Konfidensintervallet 

för de nämnda yrkesgrupperna ligger mellan +/-5 och +/-16 vilket gör att den angivna 

andelen sjuknärvarande ska tas med en viss försiktighet. I stora drag är dock nivåerna 
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signifikanta. I såväl avläsandet av statistiken som i intervjuerna beaktade vi att 

sjuknärvaro kan tolkas på olika sätt. Exempelvis i hur respondenterna tolkar att vara sjuk 

eller vad det räknas som när man arbetar hemma på grund av sjukdom. Vilka krav arbetet 

ställer kan också påverka i vilken mån man anser sig sjuk. Att bedöma antalet tillfällen 

man varit sjuknärvarande de senaste tolv månaderna kan vara svårt. Därför har vi försökt 

föra en dialog med informanterna om vilken innebörd de lägger i begreppet. 

 

4.1 Intervjudelen 

Att kombinera flera sätt att samla in empiri uppmuntras ofta i metodböckerna, då det ger 

en bredare bild av fältet och på så sätt för arbetet framåt (Denscombe 2009). Bryman 

(2011) menar att olika metoder kan ha olika styrkor som gör att studiens helhetsresultat 

stärks, så kallad kompensation.  

 

Urval  

Eftersom vi ville förstå hur lärarprofessionen förändrats valde vi att först intervjua 

gymnasielärare. Genom intervjuerna fick vi vidare kunskap om vad vi skulle fråga mer 

om och det vidgade också vårt urval från att bara omfatta gymnasielärare till att även 

intervjua rektorer och en lärare som gått i pension. Detta bidrog till värdefull 

kompletterande information eftersom vi från rektorerna fick ett mer övergripande 

perspektiv på hur skolan styrs, vilka kvaliteter som uppskattas hos lärare, resurser och 

begränsningar inom skolan. Den pensionerade läraren kunde ge oss ett perspektiv längre 

bakåt i tiden och gav en bredare bild i vad som har förändrats inom gymnasieskolan. 

Förutom informanterna har vi pratat mer informellt med ett tjugotal andra lärare. De har 

gett oss sin syn på sitt arbete, vad de upplever som utmanande och stimulerande, vilket 

har bidragit med nya infallsvinklar, som i sin tur har inspirerat oss till att ställa nya frågor 

till våra informanter. Vi ville låta informanterna tala och reflektera förhållandevis fritt 

kring sin arbetssituation, varför vi valde att göra semistrukturerade intervjuer. 

 

I valet av informanter eftersträvade vi en så stor spridning som möjligt avseende kön, 

ålder, titel, yrkeserfarenhet, undervisningsämnen, sektor och anställningsform. Av våra 

13 informanter var: 

● sex lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, tre i naturvetenskapliga ämnen, tre 

speciallärare och en musiklärare  

● tre programansvariga lärare 
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● två fackligt engagerade lärare  

● en pensionerad lärare 

● en lärare på friskola 

● två rektorer (som själva tidigare jobbat som lärare) 

● åtta kvinnor och fem män 

● åldern var mellan 40 och 68 år 

 

Kontakt med fältet 

I tre fall fick vi kontakt med informanten via bekanta. En informant kom vi i kontakt med 

genom en annan informant. I resterande fall tog vi kontakt med gymnasielärarna och 

rektorerna via telefonnummer som vi hittade på gymnasieskolornas hemsidor. För att få 

tag på lärarna via telefon fick vi ringa många samtal vid olika tidpunkter. De som svarade 

var ofta positiva till att delta i en intervju trots att det var precis innan jul, deras mest 

hektiska period på året. Lärarna på friskolorna var svårast att komma i kontakt med.  

 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna skickade vi ut ett följebrev (bilaga 1) till informanterna där vi beskrev 

studiens syfte, uppgav våra samt vår handledares kontaktuppgifter. Vi informerade om att 

deras deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta sin medverkan när de ville utan att det 

skulle få några konsekvenser för dem. Informationen innehöll också upplysning om att vi 

eftersträvade anonymitet samt att de hade rätt att ta del av det slutgiltiga resultatet. Innan 

intervjun fick informanterna ett utskrivet exemplar av följebrevet och vi gav 

informationen muntligt igen. De som inte hade läst det, eller ville läsa det igen fick 

möjlighet till detta och även till att ställa frågor. För att avidentifiera lärarna i 

resultatdelen har vi gett dem könsneutrala namn och talar inte om vilken skola eller 

kommun de arbetar i. Där det inte är relevant för det slutgiltiga resultatet har vi även 

ändrat detaljer såsom undervisningsämne och befattning. Allt för att garantera 

anonymiteten. Allt material har vi förvarat i låsta dokument på våra datorer. 

 

Hur intervjuerna genomfördes 

Inför intervjuerna, som var semistrukturerade, bestämde vi oss för att ha ett 

förhållningssätt som liknar de klassiska regler som formulerades redan på 30-talet: lyssna 

vänligt och tålmodigt utan att vara auktoritär och att ställa frågor för att hjälpa den 

intervjuade att tala (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Intervjuguiden (bilaga 2) 
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användes som stöd och frågorna anpassades efter intervjusituationen (ibid.). Frågorna 

formulerades utifrån att vi visste att skolan hade blivit utsatt för en marknadisering. Vi 

hade från början ingen teori. Efter ett par till tre intervjuer blev det tydligt att 

professionsteorin samt den nya kapitalismens kultur passade för vår studies syfte. 

Frågorna blev således mer inriktade på olika styrningsmekanismer i lärarnas arbete. Vi lät 

dem också reflektera mer fritt kring sin arbetssituation och frångick mer och mer vår 

ursprungliga intervjuguide. En del frågor ställdes inte till alla informanter, därför 

redovisas heller inte svar på en del av frågorna från intervjuguiden. Vi försökte ställa 

frågor, så att svaren skulle handla om handling, alltså hur logikerna påverkade dem i 

deras arbete rent praktiskt i stället för vad informanterna tyckte eller deras synsätt på 

arbetet etc. Detta för att få en tydligare bild av deras arbetssituation och förstå hur 

logikerna i praktiken påverkar lärarna.  

 

Merparten av intervjuerna skedde ostört på informanternas arbetsplatser. I de fall 

informanterna föredrog det, genomförde vi istället intervjun på universitetet.  

Det viktigaste vid valet av plats var att informanten skulle känna sig bekväm i miljön. 

Intervjuerna varade mellan 45 och 75 minuter. Tio informanter intervjuades enskilt. Tre 

intervjuades i grupp på deras egna initiativ. Deltagarna i gruppintervjun hade 

gemensamma erfarenheter och delgav oss ett mer kollektivt perspektiv på sin 

arbetssituation.  

 

Ju fler intervjuer vi gjorde desto mer bekväma blev vi och desto mindre frågor behövde vi 

ställa för att få uttömmande svar. Vi genomförde intervjuer tills vi kände att vi uppnått en 

viss mättnad i informanternas svar, svaren började likna varandra (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2011:44). Vi var båda delaktiga på alla intervjuer, vilket var fördelaktigt då vi 

uppmärksammade olika saker och kunde reflektera kring dessa efteråt.  

 

Vi var medvetna om att informanter vid samtal om svårigheter (på arbetet till exempel) 

kan vilja framstå som fria från dessa. Av stolthet vill man (kanske i synnerhet om man är 

lärare) visa att man “klarar sig ändå” (Parding 2010). Det kan vara lättare att beskriva en 

konflikt kollegorna haft än en där man själv varit inblandad. Därför ställde vi frågor om 

händelser i stort, inte just där informanten måste ha varit inblandad. Vi beaktade att det 

inte är säkert att informanternas utsaga är sann eller att vi tolkat informanten rätt. Tack 
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vare att vi gjort många intervjuer och närvarat båda två, kunde vi resonera oss fram till 

vad som borde vara en rimlig tolkning av informanternas berättelser.  

 

Forskaren påverkar alltid informanterna och det är viktigt att reflektera över på vilket sätt 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Att vi var någorlunda lika informanterna (avseende 

ålder, bakgrund, utbildningsnivå etc.) upplevde vi bidrog till att informanterna kände sig 

bekväma och att samtalsklimatet blev gott under intervjuerna. Eftersom vi själva har gått 

gymnasiet för cirka femton år sedan, var vi någorlunda bekanta med hur gymnasieskolan 

såg ut då och kunde också relatera detta till hur den ser ut i dag. Detta underlättade vår 

förståelse för vad som har förändrats, eftersom vi kunde göra jämförelser från vår egen 

tid på gymnasiet och hur gymnasieskolan ser ut i dag. Därtill hade vi läst på om de 

senaste årens förändringar inom skolan, vilket bidrog till att vi kunde ställa frågor i 

relation till detta. Under de första intervjuerna var vi som intervjuare mer aktiva och 

ivriga att få svar på våra frågor, vilket gjorde att vi ibland avbröt våra informanter. Detta 

tog vi med oss till senare intervjuer där vi gav informanterna mer utrymme att prata fritt.  

 

4.2 Hur empirin används i analysen  

Vi har under arbetets gång fört en växelverkan mellan teori och empiri. Vi har arbetat 

utifrån hypotesen att, gymnasielärarna känner sig mer sjuka men att något gör att de ändå 

går till jobbet. Efter ett antal intervjuer fick vi ytterligare belägg för att så kunde vara 

fallet. 

 

Eftersom vi visste att marknadens styrning var en förändring för skolan och att den 

påverkat lärarnas profession, fann vi att professionsteorin och Sennetts teori passade för 

vår analys. Vi försökte ställa öppna frågor och be lärarna berätta om sitt arbete. Genom 

att ställa följande frågor till vårt material, omvandlar vi det som informanterna uttrycker 

till teoretiskt relevanta argument:  

● Vad innebär de nya arbetsuppgifterna för lärarna?  

● Hur pratar de om sina nya arbetsuppgifter i förhållande till sina gamla?  

● Vad säger lärarna om relationerna till elever och föräldrar?  

● Hur pratar informanterna om politiker och skolledare, som ger dem direktiven? 

Håller de med dem? 

● Hur pratar lärarna om kollegor och fackförbund?  

● Finns det skillnader mellan olika kategorier av lärare, exempelvis mellan ämnes-  
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och yrkeslärare, om hur de förhåller sig till sina arbetsuppgifter och nya direktiv?  

• Hur pratar rektorerna om de nya direktiven?  

• Hur tycker de att en bra lärare ska vara?  

• Hur hanterar skolans organisation sjukfrånvaro?  

• Vem ersätter lärarna vid sjukfrånvaro?  

• Vad innebär det för lärarna att vara sjukfrånvarande?  

• Behöver de ta igen sitt arbete när de har varit sjukfrånvarande?  

• Vad händer med eleverna när lärarna är sjukfrånvarande?  

• Vad innebär det för kollegorna om någon är sjukfrånvarande?  

• Vad känner sig lärarna stressade av och frustrerade över?  

 

Vi började med att sortera datan så att det lärarna sa fick exemplifiera de tre logikernas 

olika påverkan i arbetet. Vi reducerade sedan materialet så att bara det viktigaste i vår 

studie lyftes fram.  

 

4.3 Reabilitet och validitet 

Studien har till viss del extern reabilitet (Bryman 2011). Den skulle kunna upprepas med 

ungefär samma resultat, åtminstone om upprepningen sker inom en snar framtid så att de 

kulturella och sociala betingelserna inte hinner förändras. Intern validitet handlar om 

graden av överensstämmelse mellan empirin och teorin som utvecklas (ibid.). Genom att 

lyssna, sammanfatta, reflektera och rådfråga har vi försökt vara noggranna med att tolka 

informanterna rätt. Hög extern validitet innebär att resultaten kan generaliseras (ibid.). 

Eftersom vi studerar de sociala mekanismerna i strukturen är dessa även giltiga utanför 

den studerade gruppen.  

 
5 Förändringar inom gymnasieskolan 
Antalet personer som jobbar som gymnasielärare uppgår till 45 000. Det gör att det är en 

relativt stor yrkesgrupp (med en jämn könsfördelning) (SCB 2014). Av gymnasielärarna i 

de allmänna ämnena är 59 procent kvinnor, i yrkesämnena 43 procent (ibid.). 

Sjukfrånvaron är medelhög, de kvinnliga gymnasielärarna har dubbelt så hög 

sjukfrånvaro som de manliga (Försäkringskassan 2014). Både manliga och kvinnliga 

gymnasielärare har hög sjuknärvaro (Arbetsmiljöverket 2014). Mycket har hänt inom 
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gymnasieskolan under de senaste 25 åren. Nedan följer en redogörelse för de största 

förändringarna.  

 

Decentralisering  

En kommunalisering av skolan hade diskuterats sedan 1970-talet och genomfördes 1991. 

Syftet var att ge kommunen (som redan var huvudman) mer inflytande och ansvar för 

skolan. Ringarp (2011) visar hur kommunaliseringen bidragit till att lärarprofessionen 

försvagats, bland annat genom minskat handlingsutrymme och mindre inflytande över 

arbetstiden (ibid.). Ett annat hot mot professionen var att lärarna nu skulle undervisa 

utanför sina ämnesområden och åldersgrupper (ibid.). Även det faktum att lärare kan 

ersättas med obehöriga vikarier strider mot professionen (ibid.). Före 1991 styrdes skolan 

centralt med likvärdighet och social utjämning som ledord men 1990-talets förändringar 

innebar att effektivisering och konkurrenskraft kom att prioriteras (Lundström & Parding 

2011).  

 

Friskolereformen och det fria skolvalet 

1992 infördes den så kallade friskolereformen, vilken innebar att andra aktörer än 

kommunen kunde starta skola finansierad med elevpengen, som följer med varje elev 

(Lundström & Parding 2011). Tanken var att öka den pedagogiska mångfalden och att 

konkurrensen skulle motivera skolorna att höja kvaliteten och bli mer kostnadseffektiva 

(Hartman 2011). Sedan dess konkurrerar kommunala och fristående skolor om eleverna. 

Från 2008 till 2014 har antalet elever i gymnasieskolan minskat betydligt vilket ökat 

konkurrensen (Skolverket 2015b). Elevpengen innebär att skolor behöver ett visst antal 

elever varje år för att deras program ska fortleva. Under ett antal år när elevantalet har 

gått ner, har vissa skolor fått det svårare. En del friskolor har fått stänga och andra 

gymnasieskolor har fått dra ner på sina programutbud. Konkurrensen har lett till att 

skolorna nu även ägnar sig åt andra uppgifter än att ge god undervisning. Forskarna har 

kommit fram till olika slutsatser om hur kvaliteten på undervisningen och elevernas 

resultat har påverkats av friskolereformen (Hartman 2011). Mycket tyder dock på att 

antalet begåvade och studiemotiverade lärare minskar i både Sverige och i andra 

jämförbara länder, vilket kan bero på att lärarnas ämneskunskaper efterfrågas allt mindre 

av arbetsgivarna (Hartman 2011).  
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Diagrammet visar hur andelen elever i friskolor har ökat (Ekonomifakta 2015). 

 

Sverige är unikt när det gäller att tillåta vinstdrivna skolor (Lundström & Parding 2011). 

Konkurrensutsättningens påverkan för exempelvis demokrati, segregation och 

betygsinflation har belysts men det finns relativt lite forskning om hur de påverkat 

lärarnas arbete (ibid.).  

 

Nya läroplaner  

År 1994 kom en ny läroplan som också gällde gymnasiet, Lpo 94. Den innebar att 

undervisningen och betygen gick från att vara relativa till att bli målrelaterade 

(Andersson 1999). Inspirationen kom från USA där industrin framgångsrikt arbetat med 

målstyrning. Det målinriktade tänkandet anammades för att göra kopplingen till 

arbetslivet starkare. Det var nytt att elever kunde bli underkända, tidigare hade de bara 

fått streck. År 2011 infördes en ny läroplan (Gy 11) som bland annat innebar förändrad 

betygsskala och mer specifika mål (Skolverket 2015a). Gy 11 betonar vikten av 

flexibilitet och att kunna finna och tillägna sig ny kunskap i en komplex verklighet, där 

förändringstakten är hög och informationsflödet stort (ibid.). Eleverna ska öva sig i att 

tänka kritiskt och inse konsekvenserna av olika alternativ för att närma sig ett 

vetenskapligt sätt att tänka (ibid.). Vidare ska skolan sträva efter flexibla lösningar för 

organisation, kursutbud och arbetsformer (ibid.).  
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Arbetstiden har reglerats i flera omgångar, vilket bland annat inneburit att den tid läraren 

måste vistas på skolan har ökat, liksom antalet elever per lärare att undervisa och 

bedöma. Att flera arbetsuppgifter lagts till men få tagits bort leder till att lärare lägger 

mer och mer tid på sitt arbete (Lärarnas Riksförbund 2011).  

 

Lärarlönerna 

Individuell lönesättning infördes i början av 1990-talet för att “premiera goda resultat” 

(Lapidius 2015). Arbetsgivaren och medlemmarna i facket Kommunal var överens om att 

den individuella lönesättningen skulle öka produktiviteten och därmed skapa ett större 

löneutrymme och en mer rättvis lönespridning (ibid.). Detta är en teori som inte kunnat 

bevisas och som fått allt mindre gehör. Utvärderingar visar istället att individuell 

lönesättning leder till tävlingskänsla och hemlighetsmakeri, vilket hämmar arbetet 

(Lapidius 2015). Ett sätt att få upp lönen är att byta arbetsgivare (Lärarförbundet 2015). 

Generellt i Sverige byter yngre oftare jobb än äldre, män oftare än kvinnor, 

privatanställda oftare än offentliganställda (SCB 2010:3-5).  

Mellan 2009-2013 bytte 4144 lärare karriär, i snitt arbetade 181 250 som lärare under 

dessa år (Koch 2015). På grund av hög arbetsbelastning och dåliga löner uppger 60 

procent av alla lärare att de kan tänka sig att lämna sitt yrke (ibid.).  

 

Arbetslag 

Bildandet av arbetslag har skett på många gymnasieskolor i landet och varit ett led i 

arbetet med att tillmötesgå elevernas behov av trygghet. Det innebär att lärarna som 

undervisar en klass jobbar tillsammans i ett arbetslag (Parding 2007). Innan satt lärarna i 

ämneslag, vilket underlättade vidareutveckling av ämnet (ibid.). Arbetslagen har 

inneburit en närmare kontakt med eleverna, men också att ämneslärarna fått svårare att 

utveckla sitt ämne tillsammans med sina kollegor (ibid.). 

 

Lärarlegitimation 

Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas (Lärarnas 

Riksförbund 2015a). Från juli 2015 krävs det även för att undervisa och sätta betyg 

(Lärarförbundet 2015). Detta i sin tur ger en ökad arbetsbörda för behöriga lärare 

eftersom de förutom betygsättning på egna elever också tvingas sätta betyg på elever vars 

lärare är obehöriga (Lärarnas Riksförbund 2015b). Syftet med legitimationskravet var att 

höja yrkets status, men det har också inneburit mycket administration och att erfarna 
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lärare utan legitimation riskerar sin anställning (Hensvik 2010). Dock innebär inte 

legitimationen någon kvalitetsgaranti, den formella behörigheten påverkar inte elevernas 

prestationer. Friskolor lägger mindre vikt vid den formella behörigheten och har en lägre 

andel behöriga lärare än i de kommunala skolorna (ibid.).  

 

Marknadens inflytande  

Lundströms och Pardings (2011) forskning visar att marknadens logik allt mer påverkar 

lärarna. Med marknadens logik tvingas lärarna sätta kunden i första hand, vilket tar bort 

fokus från deras professionella uppdrag. Marknadslogiken har även påverkat den 

byråkratiska logiken, vilket resulterat i en ökad övervakning, exempelvis genom ökade 

krav på transparens och dokumentation (Lundström & Parding 2011). De anställda 

anammar marknadstänkande i olika stor grad vilket ger upphov till splittringar av 

kollegiet (ibid.).  

 

Lägre status 

Brante m.fl. (2015) har undersökt hur professioner förändrats de senaste 20 åren. De fann 

att det professionella landskapet är starkt skiktat och att skiktningen ständigt återskapas. 

Lärarna är den profession som försvagats mest. Ingen yrkesgrupp har varit mer utsatt för 

nya politiska direktiv (ibid.). Fackförbunden har försvagats eftersom de varken varit 

enade eller getts tillåtelse till att vara med och påverka skolpolitiken (ibid.). Lärarna har 

lägst grad av autonomi och anser inte att de kan utföra sina arbetsuppgifter på det sätt de 

anser rätt (ibid.). 96 procent av lärarna anser att de administrativa sysslorna ökat. Lärarna 

är också den grupp som starkast upplever att de begränsas av ekonomiska besparingar. 

Förklaringen är marknadstänkandet som numera styr skolan (ibid.) Det har blivit lättare 

att komma in på lärarutbildningen och barn till akademiker väljer bort yrket (ibid.). När 

skolan var statlig skyddades lärarprofessionens intressen och löneförhandlingarna skedde 

kollektivt (ibid.). Kommunaliseringen, ökade arbetsuppgifter och individuell lönesättning 

har lett till en av professionalisering (ibid.). Även Ringarp (2011) ger den förklaringen 

och tillägger att i och med att kunskapsnivån hos befolkningen är lärarna inte så speciella 

längre. 

 

Stress och ohälsa 

Kvinnliga gymnasielärare sticker hela tiden ut i statistiken i Arbetsmiljöverkets (2014) 

rapport. De ligger i topp för samtliga yrken när det gäller variablerna: sakna tid för 
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privatlivet, få otillräckligt med sömn, vara trött eller håglös samt inte kunna koppla bort 

tankarna på arbetet. Även männen ligger högre än genomsnittet. På frågan om man 

känner olust att gå till arbetet ligger kategorin “Arbete utan krav på särskild 

yrkesutbildning” i topp, följt av läkare och gymnasielärare (ibid.).  Hälsan bland 

gymnasielärarna skiljer sig alltså något åt, männen upplever oftare hälsa än kvinnorna, de 

medelålders kvinnorna oftare än de yngre och äldre (Arbetsmiljöverket 2014). Fler och 

fler lärare sjukskrivs för depression och utbrändhet, hos gymnasielärarna har antalet 

fördubblats bara sedan 2010. Hög arbetsbelastning i kombination med ifrågasättandet av 

professionen ses som förklaringen (Lärarförbundet 2015d). 

 

Elever 

Sedan år 2000 har svenska 15-åringars resultat sjunkit, allra mest sedan 2009 (Skolverket 

2014). Försämringen har lett till ett ifrågasättande av lärarnas kunskap (Skolverket 2009). 

Skillnaden mellan elevernas resultat har ökat, vilket också klyftorna mellan olika 

inkomstgrupper i samhället har gjort (Skolverket 2014:37). Det finns också studier som 

tyder på att eleverna känner mindre motivation för att gå i skolan.  

 

Gymnasieskolans förändring de senaste 20 åren verkar till stor del bero på att en mängd 

nya styrdokument införts. Kommunaliseringen, friskolereformen, det fria skolvalet, nya 

läroplaner och betygssystem, individuell lönesättning och programarbetslag är alla 

exempel på hur skolledare på såväl lokal som nationell nivå försöker styra skolan till att 

passa in på marknaden. Dessa förändringar har givetvis påverkat gymnasielärarna, 

troligen också när det handlar om sjuknärvaro. Vi vill undersöka om det är så.  
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6 Resultat/analys 
För att uppnå syftet (hitta de generella faktorerna bakom sjuknärvaro) och för att svara på 

frågeställningarna (vad det är som förändrats inom gymnasieskolan och hur 

gymnasielärarna påverkats av det?) har vi arbetat utifrån en hypotes (gymnasielärarna 

känner sig sjukare men något gör att de går till jobbet ändå). I Resultat/analys redovisar 

vi dels vad informanterna berättar om sina nuvarande och tidigare arbetsförhållanden, 

dels vår analys av hur marknadiseringen påverkat professionen och hur detta bidragit till 

den högre sjuknärvaron. Citaten illustrerar antingen sådant som många av informanterna 

uttrycker eller något annat som är värt att lyfta fram i sammanhanget. Första delen 

handlar om varför lärarna känner sig mer stressade och sjuka. Andra delen tar upp varför 

de går till jobbet ändå. Att professionen försvagats bidrar å ena sidan till att de blir sjuka 

(varför det är så beskrivs i första delen), å andra sidan till att de ändå går, vilket beskrivs i 

andra delen. Tredje delen beskriver vilka skillnader vi fann mellan olika lärarkategorier.  

 
6.1 Därför känner sig gymnasielärarna mer stressade och sjuka 

6.1.1 Frustration när professionen försvagas 

Enligt professionens logik vill lärarna undervisa och få handlingsutrymme (Lundström & 

Parding 2011). Marknadiseringen har lett till att professionen och facket försvagats 

(Brante m.fl. 2015). Informanterna vittnar om att lärarna inte får gehör för sina krav.  

Jag har varit arg och fått stryk [...] om jag uttrycker mig lite slarvigt. Medlemmarna undrar 
så klart vad facket gör. Ja, vad tror ni att vi gör? Vi jobbar så hårt vi kan för att 
argumentera. Det är ordet vi jobbar med. Vi har inga muskler. Det är inte vi [facket] som 
bestämmer. Det är arbetsgivaren. Ibland har vi väl haft framgång, vi har fått någon klok 
person att förstå att om ni lyssnar här så kanske vi faktiskt når ett bättre resultat i slutänden. 
(Gavin, facklig representant )  

Jag borde istället slå näven i bordet och säga att nu får det vara nog, nu räcker det. Gör en 
tjänst som är rimlig som gör att jag klarar det. Men då får man bara tillbaka: du måste vara 
lite mindre ambitiös. Det säger inte min chef men det är det generella svaret man får: du är 
lite för ambitiös. (Tova) 

Lärarna kämpar för att behålla professionens logik vilket leder till frustration. 

Det är ju det som är frustrationen. Inte att hjälpa eleverna eller att försöka få dem att klara 
kurserna, utan det är allt det där plocket för att åstadkomma det. […] Jag älskar ju eleverna 
och att träffa dem och undervisa och så och det är ju det jag är bra på. Jag är inte bra på det 
andra...  IT-fjollet […] Låt mig göra det jag är bra på. (Elia)  
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En av rektorerna påpekar att det finns skillnader mellan lärarnas förhållningssätt till 

förändringarna.  

 
De som köper det här upplägget tidigt [de nya styrdokumenten], de mår bättre. De stressar inte lika mycket 

och samarbetar bättre med kollegor. Då blir det ett win win. Man blir inte lika sönderstressad som lärare. 

Men om du fortsätter jobba som du gjorde i den gamla förordningen [Lpo 94] och inte samverkar i 

undervisningen, utan lägger upp din kurs, ditt innehåll och fortsätter med din metodik, orkar inte titta på 

examensmålen… Det blir ett ensamarbete och det blir också väldigt tufft att hantera sin situation. Det är 

också dem jag ser som mår dåligt. (Joan, rektor) 

 

6.1.2 Konkurrensutsättning tvingar lärarna att jobba annorlunda 

Mycket fokus läggs på att locka och behålla elever. Det har blivit mer elevvård och 

mindre undervisning. Lärarna får inte göra det de vill och är bra på, det professionens 

logik innebär, nämligen att undervisa.  

Det är ju mycket det här att man vill locka eleverna och att föräldrarna ska vara nöjda. Så 
jävla kundanpassat. (Elia) 

Undervisa, det är det man är bra på, det är det man vill göra, det är det man tycker är roligt. 
Då blir det väldigt trist om man inte känner att man hinner med det som är ens 
huvuduppgift. Då tror jag att många [lärare] säkert tröttnar och byter yrke... Då tror jag att 
det blir väldigt trist och brist på lärare. De som är erfarna drar sig till något annat eftersom 
man inte orkar med arbetsbördan eller tempot eller vad det nu kan vara. Många 
nyutexaminerade går ju också efter några år till andra yrken där de får bättre betalt och 
bättre arbetstider osv. Så det är ju någonting. Att låta dem som är bra på att undervisa göra 
det och att inte peta så mycket i detaljer. (Navid)   

[En bra lärare] ska kunna utbilda, ska kunna få intressanta lektioner, få eleverna 
motiverade, få eleverna att känna efter lektionen att de har fått lära sig. Det är så skönt när 
man haft en lektion och man känner att alla är nöjda på något vis (Kit) 

6.1.3 Bristande styrning ger bristande tillit 

Ständigt nya förändringar leder till att riktningen blir otydlig och att tilliten till dem som 

ger direktiven försämras (Sennett 2007). Flynn talar om “sveket” och hänvisar till det 

som händer när skolan styrs politiskt och inte utifrån vetenskap.   

Den bästa läroplanen vi haft är Lgr 69. Den gav direktiven men detaljstyrde inte. Staten ska 
ge ramarna och resurserna men inte styra. (Flynn) 

I båda kommunerna är omsättningen på rektorer hög. Bristen på kontinuerligt ledarskap 

skapar oro och bristande tillit till de som styr gymnasielärarna.  
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Under den tiden så har vi haft tre olika rektorer. Man måste nog ha en chef under lite längre 
tid än en månad. (Adel) 

Det är ständiga chefsbyten som man ska förhålla sig till. Jag hade fyra rektorer på två år. 
Rätt jobbigt. (Elia) 

6.1.4 Kraven på flexibilitet gör arbetet gränslöst 

För att hitta nya, resurseffektiva arbetssätt och för att leva upp till de nya 

styrdokumentens krav uppmuntras lärarna att vara flexibla och att samarbeta. Det är 

diffusa strategier som leder till en ständig testning av nya grepp. 

Det är tufft. Vi kan inte lösa det med sättet vi arbetade på för två år sedan utan det enda vi 
kan lösa det med är att vi tänker på ett nytt sätt. Politikerna och ledningen här menar att vi 
måste samarbeta och hjälpa varandra mer. Visst, vi försöker men det tar tid innan vi hittar 
det här sättet att arbeta och tänka lite utanför. Men visst vi försöker. Vi försöker samarbeta. 
Vi försöker slå ihop eleverna ibland så att de är 90 stycken i en sal och ha genomgång där 
istället för att man har genomgång i tre salar om samma sak. Vi försöker testa lite olika 
saker. (Charlie)  

Politikerna säger att de duktiga och bästa lärarna som jobbar och gör mest de ska ha bäst 
[lön]. Men vad är en duktig lärare? En som tar in en extra kurs? Som får fler elever att sätta 
betyg på? Som får fler elever att undervisa? Vilket gör att varje elev egentligen får mindre 
tid med läraren. Sen när det blir lönesamtal att de inte får samma löneutveckling som den 
som tar på sig mer och mer. (Bennie, facklig representant) 

Att gå in i väggen eller bli utbränd är något som informanterna säger är vanligt. 

Arbetstempot inom gymnasieskolan är högt och det verkar vara svårt att gå mot 

strömmen och säga nej till högre arbetsbelastning. Några av de intervjuade lärarna 

berättar att de mår väldigt dåligt och överväger sjukskrivning. Det som ändå håller dem 

kvar på arbetet är att de, som de själva uttrycker det, vill undervisa. 

Det spiller ju över på en som privatperson mycket måste jag säga och det är inget bra. Jag 
ska inte sitta här och beklaga mig, samtidigt så vill ni ju veta en lärares situation... (Navid) 

Man springer runt som ett jävla skållat troll här. (Elia) 

Flera av lärarna uppger att de inte hinner ta rast, äta eller umgås med sina kollegor under 

arbetsdagarna. Mycket handlar om att elevens behov går först. Dara har ätit lunch i bilen 

på väg till intervjun och menar att det inte är ovanligt.  

Jag går och hämtar min kopp med kaffe men jag fikar inte i personalrummet utan jag fikar i 
mitt arbetsrum. För att hinna jobba undan lite... (Navid) 

Nej, nej, nej, [äta] det hinner jag aldrig nuförtiden. Det är säkert! Men när jag kommer 
hem… (Elia) 
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En lärare menar att sammanhållningen mellan lärarna försvagades när man tog bort 

gemensamma raster. I dagsläget verkar det vara svårt för lärare att överhuvudtaget ta ut 

någon rast. Trots att de har rätt att ta ut rast, väljer många, enligt en av de fackligt 

engagerade lärarna, att avstå från rast då det skulle kunna innebära en förlängning av 

skoltiden för eleverna. 

Man har ju rätt att lämna sin arbetsplats i trettio minuter enligt Arbetsmiljölagen. Men det 
är ju inte så ofta det sker. Tar man upp det fackligt kan inte arbetsgivaren säga nej.  Det 
man får göra då är att förlänga arbetsdagen trettio minuter för eleverna, alltså skoldagen. 
Då börjar man tänka: men inte ska väl jag krångla till det. Så, jag offrar nog min rast i 
stället, det är bättre. (Garin, facklig representant) 

6.1.5 Högre krav, fler arbetsuppgifter och mer administration 

Gymnasielärarna har varit målgrupp för en mängd förändringar. De nya styrdokumenten 

innebär att konflikten mellan de tre logikerna blir starkare. Det har medfört mer arbete 

och tagit tid att införliva i verksamheten. Nya arbetsuppgifter har lagts till för lärarna, 

men få har tagits bort vilket både Pardings (2007) och Brantes m.fl. (2015) forskning 

också visar. Alla informanterna talar om mer detaljstyrning och administration. Detta är 

arbetsuppgifter som ligger utanför professionen och som ofta stressar.  

Den här detaljstyrningen. Det här att man inte får göra det man är utbildad för utan någon 
annan ska styra oss. Det är en rätt trist känsla på något vis, att man måste bli så styrd. (Elia)  

För att uppnå ökad effektivisering har kurserna på gymnasiet komprimerats. Det innebär 

mindre undervisning för eleverna.  

Det tragiska är att många lärare är väldigt, väldigt bra, men man får inte tid att vara en bra 
lärare [...]. Det är ju jättestor skillnad om tjugo procent av undervisningen tas bort. Det är 
lite tragiskt. Eleverna skulle kunna få det så himla mycket bättre om de fick tiden med 
lärarna som de ska ha egentligen (Adel).  

Ett annat exempel på ökade krav och nya arbetsuppgifter är korttidsvikariaten, en lokal 

tillämpning av lärarnas centrala avtal som innebär att kollegorna förväntas täcka upp för 

varandra vid oplanerad frånvaro. Om korttidsvikariaten lett till att det blivit svårare att 

hitta kvalificerade vikarier eller om korttidsvikariaten är en följd av vikariebristen är svårt 

att säga. Säkert är i alla fall att bristen på vikarier innebär en ytterligare press och krav på 

flexibilitet på gymnasielärarna. 

Det innebär ju […] att man måste vara flexibel. Man kan ju inte vara helt säker på 
morgonen när man kommer, på vad man ska göra. Det kan vara så att man behöver gå in 
och sätta igång någon grupp eller så. (rektor Hadi) 
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Även om de gärna hade velat så kan man ju inte gärna hålla alltså två lektioner samtidigt, 
det är lite kluvet. (Adel) 

Ska man hårddra det har arbetsgivaren rätt att beordra mig att gå in och jobba om jag har en 
lucka i schemat. På kort varsel. (Garin, facklig representant) 

Sedan Lpo 94 arbetar lärarna med formativ bedömning, något som blivit ännu mer 

framträdande med Gy 11. Det innebär dokumentation, bland annat med hjälp av matriser, 

så att kunskapsutvecklingen för varje elev ska kunna följas. Några av informanterna 

menar att detta är svårt, inte minst eftersom tiden de träffar varje elev minskat.  

I dag är en väldig betygshets. Ju mer graderat systemet blivit desto mer hets. (Flynn) 

Slutligen: Omsättningen på rektorer är hög och brist på ledarskap blir ytterligare en 

osäkerhet i organisationen. De otydliga riktningarna med ständigt nya direktiv, gör att 

lärarna mår sämre och känner ett bristande förtroende för dem som styr (Sennett 2007). 

Gymnasielärarna är en utsatt yrkeskår med höga och föränderliga krav. Marknadens krav 

på att tillgodose kundens behov samt byråkratins krav på effektivitet gör att professionens 

logik kommer i skymundan. Att våra informanter känner sig mer stressade (några är till 

och med på väg att bli sjuka) ligger i linje med de siffror som finns om gymnasielärares 

ökade sjukskrivningar.  

 
6.2 Därför går gymnasielärarna till jobbet ändå 

6.2.1 Strävan efter att upprätthålla professionens logik 

Alla intervjuade lärare uttrycker att de vill att undervisning ska vara deras främsta 

arbetsuppgift. Det var därför de utbildade sig till lärare.    

Jag älskar att undervisa. Det är det jag vill, jag fixa det, jag vill det. Men det är många 
[lärare] som tänker att nu är det för mycket. Nu skiter jag i det. Alltså, det är många som 
bara vill undervisa. Den här elevvården har kommit mer och mer. Den utgör femtio procent 
[av arbetstiden]. Många blir lärare för att de tycker att det [elevvård] är roligt och viktigt, 
men de är inte så jävla bra på att undervisa alla gånger. (Kit) 

... framförallt jobba med ungdomarna och undervisningen och så och även kollegor 
faktiskt” (Gavin) 

Professionens byggsten är lärarutbildningen. När elevassistenter eller andra lärare som 

inte undervisar i ämnet går in och ersätter lärare vid sjukfrånvaro, innebär det en 

försvagning av professionen. Det indikerar också på att organisationen inte ger de 

resurser som krävs för att lärarna ska kunna utföra sitt professionella uppdrag. Många 
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lärare verkar sträva efter att upprätthålla professionens logik. De vill inte att någon 

obehörig lärare eller lärarassistent går in och tar deras lektioner vid sjukfrånvaro.  

Ja, jag undervisar i [engelska] […]. Jag vet att om jag går hem [sjukskriven] får inte mina 
elever någon undervisning alls. Det är nog [anledning] nummer ett [till sjuknärvaron], 
nummer två är mina kollegor som kommer att bli väldigt drabbade också. (Dara) 

Vi har lärarassistenter som kan sätta i gång eleverna. Det gäller att de kan följa din 
planering. Då vet du att arbetet någorlunda går framåt. Men det är ändå så att när du blir 
frisk... [eleverna] har ju inte kommit riktigt dit de ska… Så lärarna får ändå backa tillbaka 
och gå in och göra jobbet[i efterhand]. Som borde ha gjorts den veckan [man var 
sjukfrånvarande] av någon annan kan man tycka. (Charlie)  

6.2.2 Känner ansvar för att eleverna ska trivas och stanna på skolan 

En allt större inverkan från marknadens logik innebär att kundens behov har blivit 

centralt. Kommunala skolor och friskolor konkurrerar om elevpengen. Rektorerna och 

lärarna har stort fokus på kunderna, eleverna och deras föräldrar. Om eleverna inte trivs 

riskerar skolan dåligt rykte, sjunkande elevantal och indragna lärartjänster. Eleverna är de 

viktigaste marknadsförarna. Det gäller för skolorna att visa sig från sin bästa sida.  

Om en skola får ett bra rykte så spelar det ingen roll hur mycket reklam man gör. (Kit) 

Det går ju inte att ljuga utan det sprids hur det funkar. (Charlie) 

Rektorn gör budgeten efter elevantalet och lägger in en viss marginal. Eftersom 

skolpengen följer varje elev förlorar skolan pengar om en elev slutar. Rektorerna har 

sedan i sin tur en stor press på sig att hålla budget. Gör de inte det riskerar de att 

förlora jobbet.  

Det är mer eller mindre uttalat [att vi förlorar jobbet] [...]. Det är ju inte lärarna som råkar 
illa ut om budgeten inte håller. (Hadi) 

Håll budget annars har du ett annat jobb att söka. Det svaret har [rektorerna] fått många 
gånger [av skolledarna]. (Bennie, facklig representant ) 

Elevpengen skapar också en osäkerhet hos lärarna, vilket främst uttrycks av informanter 

på skolor där elevantalet varit lågt periodvis. 

Allas löner hänger ju på att det kommer elever liksom. Då blir man ju angelägen om att det 
ska komma hit elever. (Adel) 

För tre fyra år sedan svajade det lite på den här byggnaden. Vi hade lite privata alternativ 
som eleverna sökte sig till. Kullarna dalade och man funderade på att köra ihop tre 
kommunala byggnader till två. Men så satsade man i alla fall, körde man med 
varumärkesarbete […]. Det var en grupp på tio personer tror jag, rektorerna inblandade, 
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som drog det här arbetet då. Liksom: vi måste tala om vad vi gör, vi måste bli bättre och så 
här. (Charlie) 

Charlie är programansvarig och känner ett stort engagemang för att locka nya elever och 

behålla de elever skolan redan har. Svaret på frågan om vad som händer om elevantalet 

går ner är:  

Jag vet inte. I den rollen som jag är nu har vi ändå lyckats. Nu har vi en oerhört positiv 
trend här. Det kommer ju att avta någon gång, det fattar ju jag med. Eh, ja, det kanske är 
dags för mig att göra något annat då. Det blir ju en signal [...]. Även om det inte är så [att 
elevantalet hänger på den som är programansvarig] skulle man nog ändå… Man är ju en 
del av någonting [både] när det går positivt och när det går negativt. Sen kanske det inte har 
någon betydelse vad vi gör (skrattar). Så kan det ju vara också. Det kanske bara är en 
slump att det har blivit på ett visst sätt. Men det tror man ju inte. (Charlie)  

Lärarna är överens om att föräldrarna har fått en större inverkan i gymnasieskolan. Detta 

uttrycker de olika stark entusiasm över. 

 [...] föräldrarna är allt mer involverade och faktiskt sätter de press också. [...]. De har ju 
rätt att ställa krav. (Garin, facklig representant) 

Sen är det ju föräldrarna som ska lägga sig i allting. Det är ju en pest och pina. Som tror att 
bara för att man själv har gått i skolan vet man hur allt fungerar och vet bättre än lärarna. 
[...]. Föräldrarna har ett större inflytande. Jag kan tycka att de ska ha ett inflytande också 
men ibland kanske det blir väldigt mycket. En del föräldrar förstår inte riktigt var deras 
inflytande slutar och var faktiskt läraren är bättre på att bedöma än vad de är. Sen är det 
jättebra med föräldrar som är engagerade och vill sina barn väl. Det är lite både och där. 
(Elia) 

Jag skulle helst se att man hade någon slags administrativ tjänst som var kopplad till 
institutionen eller ämnet, som tar de här föräldrakontakterna. Så man slapp hålla på med 
det. Så att man fick mer tid till undervisningen och att vara med eleverna. Som säkert andra 
kan hantera mycket bättre. Man är ju inte helt haj på det… (Navid) 

6.2.3 Ökad social funktion 

Att gymnasielärares sociala funktion har ökat medför ökade krav på flexibilitet. De 

förväntas vara tillgängliga och svara på mejl, trösta oroliga elever samt att ha kontakt 

med föräldrar. Många lärare ser det som en självklarhet att vara tillgängliga för eleverna, 

även utanför arbetstid på kvällar och helger. Elevkontakter går att ha egentligen dygnet 

runt, vilket ger en gränslöshet i arbetet. En del lärare uttrycker att de egentligen skulle 

vilja fokusera mer på undervisning än elevvård men att de inte har så mycket val. I 

förlängningen är deras tjänster beroende av kunden. Elevvården hänger också samman 

med att de har ett mentorskap för ett visst antal elever vars utveckling de har ansvar för.  
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Som mentor har vi utvecklingssamtal varje termin. Det första är alltid speciellt för då är 
föräldrarna med. De undrar lite och så… Eller hur? Och då måste man ge dem [eleverna] 
förtroende. Säga att det här är rätt för dig, det här går jättebra. [Sen…] får man ju också 
från hemmet och eleverna hur de tycker att vi hittills skött oss. Är det som du trodde? Vad 
kan vi göra på ett annat sätt? Så vi har en bra dialog med dem. För det är ju fortfarande 
eleverna allt handlar om. Allt vi gör ska ju gå ut på att eleven får det lite bättre. Man får ju 
inte glömma det. (Charlie) 

[Timmarna] flyter ut på något sätt. Man vet inte riktigt när man har jobbat. Man vet inte 
vad det är som äter upp all tid, liksom. För tiden man är här, den går i princip åt till att 
vikariera för andra, ta telefonsamtal, elevsamtal och den typen av grejer då. (Dara) 

[Dagen] börjar ju alltid med att man kollar mejlen. Mejlen kollar man nästan dygnet runt 
höll jag på att säga. Sen har du förhoppningsvis lektion för det är det roligaste. (Elia) 

Läraren bestämmer inte alltid i sitt eget klassrum. Eleverna har… Jag skulle inte vilja säga 
att eleverna har för stor makt för att det där är något vi måste förhålla oss till […]. Förr var 
det ju så att man sa inte mot en lärare. Då åkte man ut därifrån, så enkelt var det. I dag 
är sjuttiofem procent av eleverna mot lärarna hela tiden. (Bennie, facklig representant ) 

Det kan ju vara elever som är ledsna… Det kan vara elever som behöver prata av någon 
annan anledning […] (Dara) 

En del informanter menar att elevvård premieras i lönesättningen.  

[...]. Med en rektor som tycker att det är jätteviktigt med det här omvårdande, att du ska bry 
dig om eleverna i och utanför klassrummet... Så får ju den lärare [som gör det] högre lön än 
en superduktig ämneslärare. Det [omvårdande] värderas högre än det du gått fem år för… 
(Kit) 

6.2.4 Professionens kamp 

När kraven är otydliga tar människan till det som hon känner till och kan kontrollera. 

Behovet av kontinuitet är starkt och för lärarna är professionen en del av livsberättelsen. 

Kraven och hur mycket tid lärarna kan lägga ner på sina arbetsuppgifter är oändligt, 

vilket ger ett gränslöst arbete. Många lärare uttrycker en frustration över att så mycket av 

deras arbetsuppgifter handlar om andra saker nu än tidigare, ändå är de kvar på jobbet. 

När byråkratins och marknadens logiker motverkar professionens genom att med olika 

och nya direktiv inskränka handlingsutrymmet, kämpar lärarna för att upprätthålla sin 

profession. När strukturen tvingar lärarna att bortse från det som har med professionen att 

göra och i stället tvingar dem att tänka nytt och tänka kortsiktigt, försöker lärarna sträva 

efter en riktning, något tryggt att hålla kvar vid. Detta är det Sennett (2007) menar med 

en kontinuerlig livsberättelse. För att människor ska må bra behöver de sammanhang där 

de kan få vara stolta över sina tidigare erfarenheter (ibid.). När professionen blir hotad 

kämpar de som identifierar sig med den för att överleva. Sennett (2007) menar att många 

stannar kvar i dåligt fungerande organisationer eftersom man har förhoppningar om att 
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kunna påverka den, men också för att man starkt identifierar sig med sin profession, som 

en del av sin livsberättelse.  

 
Att måna om sin hälsa ser många av informanterna som individens eget ansvar. En av de 

intervjuade lärarna hade valt att gå över från ferietjänst (det som lärarna vanligen brukar 

ha och som innebär 45 timmars arbetsvecka men i gengäld lov under elevernas lov) till 

semestertjänst (40 timmars arbetsvecka och 5 veckors semester). Läraren menar att det är 

enda sättet att påvisa hur mycket tid de lägger ner utöver sin ramtid eftersom det då blir 

övertid.  

Det syns jag har ju byggt upp ett berg av flex […] att det syns så tas det på allvar på ett helt 
annat sätt. Jag har ju fått igenom massor av förändringar i min tjänst tack vare att det 
liksom bara växer och växer. Åker på semester en hel vecka och tar ut flex och ändå har jag 
över hundra timmar kvar. (Dara)   

Det lärare måste bli bättre på är att sätta sig ner och titta på hur mycket det är som jag 
faktiskt jobbar. Timme… Eller minut efter minut skulle jag vilja säga [...] rektorn säger att 
nu får du göra detta. Ja, men [...] då kommer jag att få sitta och planera mellan fem och sju 
ikväll istället. Och då blir det övertid. (Bennie, facklig representant)  

6.2.5 Fler arbetsuppgifter 

Högre krav, fler arbetsuppgifter, mer administration samt komprimerade kurser som 

ställer högre krav på varje lektionsinnehåll gör att det också är svårare att lämna över 

lektionen till någon annan. Sjukfrånvaro innebär flera telefonsamtal och mail som ska 

skickas. Det är krångligt att lämna över. Det kan bli svårt att koppla av även om man är 

hemma.  

Är man inte jättesjuk så vill de ju kanske att man ska mejla uppgifter och sådana saker 
också, det är också väldigt stressande att man inte får lov att vara sjuk (Elia) 

Utöver detta så är det många andra arbetsuppgifter, så som att rätta skrivningar eller 

planera inför nästkommande lektioner, som blir liggande om en lärare är sjukfrånvarande. 

 

Några av lärarna menar att deras sjukfrånvaro i förlängningen ändå faller tillbaka på 

eleverna. Deras stresspåslag i samband med sjukfrånvaro påverkar kvalitén på 

undervisningen negativt när de är tillbaka i skolan, eftersom de då har så mycket annat att 

”jobba ikapp”. Charlie berättar att han går till jobbet trots att han är sjuk för han blir ändå 

bara stressad över allt han kommer att behöva ta igen när han är tillbaka. Han menar 

också att eleverna blir negativt påverkade av hans stress. Lärare sitter här i kläm mellan 

organisationens styrning, där ingen vikarie tillsätts och professionens logik som strävar 
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efter egen kontroll över arbetet och att det är professionen som har specialkunskap inom 

området och ska utföra undervisningen.  En anledning, som lärarna själva framhäver är 

att de blir mer stressade om de är hemma och att de ändå får ta igen sina arbetsuppgifter.   

Det är rätt enkelt. Någon annan blir drabbad. Det är ju ingen annan som går in och gör mitt 
jobb. Det kan vara så att någon annan går in och vickar men den personen kan ju inte veta 
reflektionerna om vad vi gjorde sist. Det är nog mycket det handlar om, att det inte blir bra 
för eleverna. Det skulle jag säga är huvudskälet. Dessutom får jag ju göra jobbet sen. Då 
kan jag lika gärna göra jobbet nu fast jag inte borde (Garin, facklig representant). 

Gymnasielärarna månar också om sina kollegor. Lärarna uttrycker själva att de går till 

jobbet trots att de är sjuka för att i första hand eleverna blir lidande annars, i andra hand 

kollegorna och i tredje hand blir de själva lidande eftersom ingen annan gör deras arbete 

när de inte är där. De flesta lärare menar att även om någon annan går in och tar deras 

lektion, så kan den omöjligt ersätta det som de hade planerat utifrån vad som har 

reflekterats kring i tidigare undervisning. 

Ja, nej men man går här lite förkyld och så där och väntar på att dagen ska ta slut så att man 
kan gå hem och sova. Så är det ju. Alltså det är ju så jäkla jobbigt att vara 
sjuk[frånvarande] också för att det är ju ingen som gör jobbet, lite upprätthållande 
verksamhet utan du har ju allting sedan bara bak i ryggen. På något vis är det i bland 
enklare att bara gå hit och riva av sina lektioner och sedan åka hem i stället för liksom, du 
får ju ändå göra massor, så pajar den planeringen där och så skulle vi ha prov där och så var 
vi tvungna och gå igenom det och så bara och så ligger man hemma och äh, jag åker in. Så 
är det. […] Mycket är ju lojaliteten med sina kollegor. För om man är sjuk är det ju de som 
torskar och får vikariera. Nu får du vicka tjoff så är det inte mer med det. (Elia)   

Enligt avtal är det skolans uppgift att lösa utbildningen. I praktiken är det ofta så att läraren 
är så pass lojal med dem [de som ska lösa sjukfrånvaron] och eleverna att hen skriver en 
instruktion i ett mail. Men inte om man är väldigt sjuk. Men i de allra flesta fall. Det vi inte 
ska göra är att kommunicera direkt med eleverna. (Garin, facklig representant) 

Flera informanter tycker att de nya styrdokumenten ställer orimliga krav både på lärare 

och elever. Trots det gör lärarna sitt yttersta för att klara uppdraget. 

Jag upplever att elever och personal har lite för högt tempo, för högt tryck på sig idag. Och 
det är Gy 11 som skapat det. [...] Så kan det inte varit tänkt egentligen. Elever känner att de 
behöver vara på topp varje lektion och prestera på topp varje prov eller inlämning. […] den 
nya gymnasieskolan [innebär] att vi måste jobba formativt och skulle man göra det “by the 
book” så skulle jag påstå att det är omöjligt, det är ett omöjligt uppdrag. (Garin, facklig 
representant) 

Blir inte eleverna godkända faller det tillbaka på lärarna som ska utforma prövningar för 

dessa. 
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[Vid F-varning] blir det mycket att göra. Det kan bli tal om elevvårdskonferens. [...]. Det är 
klart att ju sämre det går för eleverna desto mer får jag som mentor att göra som inte har 
med undervisning att göra. (Kit)  

6.2.6 Skillnader mellan lärare 

De skillnader som vi har sett handlar om skillnader mellan ämneslärare och yrkeslärare 

och deras olika identifikationer till lärarprofessionen. Vi har inte sett några skillnader när 

det gäller ålder, kön, sektor eller erfarenhet inom yrket, vilket styrker att det har med 

professionen att göra.  

Jag kan se ett litet system i att äldre lärare har svårare för det här än de nya. Men det är 
också många yngre lärare, som har det. (Benny) 

Vissa lärare styrs i högre grad av ett marknadstänkande. Det yttrar sig bland annat i att de 

har en mer positiv inställning till att elevassistenter eller någon annan lärare (utanför 

deras ämnesområde) går in och håller deras lektion. Någon tycker att lärarassistenterna 

fungerar bra som en ersättare för en lärare medan en annan inte tycker att de kan ersätta 

undervisning. I strävan att upprätthålla sin profession vill lärarna hålla en viss kvalitet på 

undervisningen. Professionens kunskap kan inte ersättas av en elevassistent eller av en 

kollega som inte är behörig i ämnet.  

Om engelskaläraren ska på utbildning en dag kan jag gå in och täcka för den genom att ha 
matte. Så att eleverna får ett bra sammanhang. Det är lite så man jobbar. (Charlie) 

Vi har aldrig tagit in vikarie utan vi hjälps ju åt. […] Vi gör vårt yttersta för att det inte ska 
bli någon tom lektion för eleverna. (Kit) 

Vi har två lärarassistenter. De används till väldigt mycket. […] Det finns en trygghet i de 
här assistenterna. (Charlie) 

Det finns lärarassistenter här med men deras huvuduppgift är absolut inte att gå in… De 
håller ingen undervisning utan låser ju bara upp en dörr egentligen och visar att de här 
instruktionerna finns (Dara) 

Här har vi två lärarassistenter som ska kunna jobba ut mot programmen. [...]. Antingen så 
sätter de igång lektionen eller så sätter de in en vikarie. (Hadi, rektor) 

En av rektorerna säger så här:  

Nu är vi i en situation där vi har en hel del adjunkter hos oss som har jobbat i kanske 30 år, 
som också är tydliga med att det här tåget orkar jag inte av olika skäl gå på […] Det är 
lättare att få med [lärare på yrkesprogrammen]. De är inte lärare från början. Det är ofta 
folk tagna från golvet som kommer hit med nya tankar och så… (Joan, rektor) 

Detta styrker att ämneslärare och yrkeslärare har olika stark identifikation med 

lärarprofessionen. Yrkeslärarna identifierar sig mer med yrket de hade innan de blev 
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lärare (till exempel frisör, bilmekaniker eller kock). Alltså identifierar de sig inte med 

professionen lärare och hotas därmed inte på samma sätt som ämneslärarna av nya 

direktiv och arbetsuppgifter som strider mot professionen. Att lärare anammar 

marknadslogiken olika mycket visar även Lundströms och Pardings (2011) forskning. 

Det kan också tänkas att vissa yrkeslärare kommer från yrken som i hög grad är präglade 

av marknaden, vilket i så fall kan vara ytterligare en förklaring till att de är mer 

anpassningsbara till denna logik. 

 

7 Slutsatser 
Vad gör en gymnasielärare som vaknar på morgonen och märker att den blivit sjuk? Ringer expeditionen, sitt lärarlag 

och sin rektor för att sjukanmäla sig? Troligen inte.  

Kristine, som vaknar med fasansfull ryggvärk, vill egentligen bara ligga kvar i sängen men pallrar sig ändå iväg till 

jobbet på friskolan. Där är man som en familj och ställer upp för varandra. Kristine vill inte visa sig sjuk eller 

behövande, det skulle kännas som ett misslyckande. Hon ställer upp för sina kollegor genom att inte sätta dem i en 

situation där de ska behöva rycka in. 

Beate har fått en kraftig förkylning och vet mycket väl hur smittsam den är. Hon går ändå till jobbet för att få ekonomin 

hemma att gå ihop. “Tusen spänn missar jag första dagen. Förresten är det så krångligt att lämna över till någon 

annan. Jag får lägga minst en timme på att beskriva vad som ska göras under dagen. Det är det inte värt”, tänker 

Beate, snyter sig och tar två värktabletter. 

Erik är som stjärnan i centrum, älskar sitt ämne och har fått extra många arbetsuppgifter, därför måste också 

arbetstakten vara extra hög. Senaste månaderna har han känt sig oförklarligt trött. Kollegorna tjatar om att risken för 

att bränna ut sig. Erik är, och ser sig själv som, väldigt kunnig. Därför vill han inte vara sjukfrånvarande och låta 

någon mindre kunnig ta över hans lektioner. Erik ser inget annat alternativ än att kämpa ända fram till jullovet. Sedan 

kanske det blir lugnare.  

Sune brinner för att hjälpa sin elevgrupp och har under flera år kämpat mot skolledningen för att eleverna ska ges 

bättre förutsättningar för sin inlärning. Gruppen är krävande, Sune har ansträngt sig maximalt och även fått 

uppskattning för det. Han är helt slut, kroppen fungerar inte som den ska och han överväger sjukskrivning. Sune går 

ändå till jobbet eftersom eleverna annars riskerar att få sämre undervisning. Jessica är programansvarig och känner 

sig personligen ansvarig för att eleverna ska ge programmet toppbetyg och att allt fler elever ska söka programmet. Så 

har det varit nu några år och chefer och samarbetspartner är så nöjda. I sin iver har hon tackat ja till flera uppdrag 

utöver att vara lärare. För varje nytt uppdrag har lönen höjts. Jessica vet att arbetsbördan är orimlig men tycker de 

nya uppdragen är roliga och känner ännu inte av några negativa konsekvenser. 

Lollo tycker att det tagit mycket kraft att försöka följa den nya läroplanen. Trots god både fysisk och psykisk hälsa har 

hon börjat jobba deltid för att inte vara som en hösäck hemma. Det gick inte att kombinera ett heltidsjobb som 

gymnasielärare med att vara förälder och husägare. 

 

Dessa idealtyper är skapade utifrån vår empiri. Nedan svarar vi på våra frågeställningar 

vilket landar i en beskrivning av de generella mekanismerna bakom sjuknärvaro. 
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7.1 Hur gymnasieskolan förändrats 

De senaste två decennierna har en mängd förändringar påverkat gymnasieskolan: 

kommunalisering, friskolereform, individuell lönesättning, nya läroplaner och 

betygssystem. Sammantaget har marknaden fått en större inverkan, vilket har inneburit 

ändrade styrprinciper och konkurrens mellan skolor. För lärarna har det inneburit att de 

behöver anpassa sig till nya styrdokument där fler arbetsuppgifter, som strider mot deras 

profession, tillkommit.  

7.2 Hur gymnasielärarnas profession påverkats 

Freidson (2001) menar att professionens, byråkratins och marknadens logik ständigt 

konkurrerar. Att marknadens logik har introducerats i skolan har inneburit att 

professionens logik fått mindre inflytande. Lärarprofessionen vill göra det som de är bra 

på, att undervisa. Lärarna strävar efter handlingsutrymme och att få förtroende för den 

kunskap de besitter. En mängd nya direktiv har tillkommit som innebär nya 

arbetsuppgifter och inskränker på gymnasielärarnas profession, bland annat mer 

administration och ett ökat elevfokus. Om eleverna inte trivs på skolan finns risken att de 

slutar. Då förlorar skolan pengar och budgeten, som är central, riskerar att spricka. Detta 

har gjort att gymnasielärarna har tvingats bli mer flexibla och ta en mer elevvårdande roll. 

De förväntas vara tillgängligliga för elever och föräldrar både på och utanför arbetstid, 

vilket också den nya tekniken möjliggör i högre utsträckning. De ska täcka upp för 

varandra vid oplanerad frånvaro, vilket bidrar till att arbetet blir mer flexibelt och 

gränslöst. Att de kastas mellan nya direktiv bidrar också till en bristande kontroll. Lärarna 

känner sig mer stressade och sjuka. Att en lärare som inte är behörig i ett ämne eller att en 

lärarassistent täcker upp för dem vid sjukfrånvaro är också ett hot mot deras profession. 

När professionen är hotad agerar de som ingår i professionen för att stärka upp den. 

Individerna som ingår i professionen behöver hålla kvar vid något som de kan 

kontrollera, något som skapar trygghet för dem. Om lärarna inte går till jobbet, förlorar de 

ännu mer kontroll, eftersom varken marknaden eller byråkratin ger de resurser som krävs 

för att deras profession, en del i deras livsberättelse, ska upprätthållas. I likhet med 

Aronssons m.fl. (1999) tidigare förklaringar till sjuknärvaro så har gymnasielärarnas 

arbete nu en ökad omsorgfunktion och en lägre egenkontroll. Dessutom kan deras 

anställningar på grund av konkurrens sägas vara otryggare.  
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7.3 Därför har grundskollärarna alltid haft hög sjuknärvaro 

Både grundskollärarna och gymnasielärarna identifierar sig starkt med sitt yrke, vilket 

också Lundström och Parding (2011) uppmärksammar. Det som tidigare har varit 

skillnaden mellan dessa två lärarkategorier är att grundskollärarna alltid har haft många 

fler arbetsuppgifter som sträcker sig utanför professionens område. Jämfört med 

gymnasielärarna har grundskolelärarna haft en svagare, mer oklar profession, mindre 

förknippad med den akademiska och abstrakta kunskapen. Grundskollärarna har i sitt 

arbete med yngre barn alltid haft en mer social funktion, både med föräldrar och med 

elever. Dessa motstridiga arbetsuppgifter har gjort att de alltid har haft svårare att 

upprätthålla sin profession. Dock har de inte identifierat sig mindre med professionen 

vilket förklarar grundskolelärares konstant höga sjuknärvaro. De har alltid försökt 

upprätthålla sin profession. Också grundskollärarna har påverkats av marknadiseringen 

vilket kan förklara varför deras sjuknärvaro ökat ännu mer. Gymnasielärarna har haft en 

starkare professionell kunskap, med starkare akademisk grund i sin yrkesroll. Nu har 

även gymnasielärarna fått fler arbetsuppgifter utanför professionens område. Deras arbete 

börjar likna grundskollärarnas med fler motstridiga arbetsuppgifter. 

7.4 De generella mekanismerna bakom sjuknärvaro 

Den generella mekanismen bakom sjuknärvaro som vi funnit handlar om att det finns ett 

hot mot professionen. Ju starkare människor identifierar sig med profession desto starkare 

strävar de efter att upprätthålla den. När någon kraft försöker att slita oss från vårt 

sammanhang och klippa banden med våra tidigare erfarenheter stretar vi emot (Sennett 

2007). Professionen eller yrkestillhörigheten är för många en viktig del av livsberättelsen, 

eftersom det handlar om tidigare erfarenheter och kunskaper. En annan profession som 

blivit utsatt för marknadiseringen är läkare. Enligt Brante, m.fl. (2015) är 

läkarprofessionen den som är mest kritisk till marknadiseringen (Brante m.fl. 2015). Att 

läkarnas sjuknärvaro inte höjts kan förklaras med att deras profession är så stark att den 

inte hotas. Läkarna kontrollerar sin utbildning och det krävs legitimering för att arbeta 

som läkare, ingen kan arbeta som icke legitimerad läkare. För gymnasielärarnas 

profession är mekanismen bakom sjuknärvaro marknadiseringen. Andra mekanismer, 

som skulle kunna tänkas försvaga en profession är konkurrens från andra professioner 

eller att andra yrkesgrupper försöker lägga beslag på yrkesgruppens kunskapsmonopol.  
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8 Diskussion 
I diskussionen kommer vi att återkoppla till bilden i kapitel 2 som visar hur olika 

yrkesgruppers sjuknärvaro har förändrats sedan 1997. Den generaliserbara mekanismen 

bakom sjuknärvaro är att det finns ett hot mot professionen. De senaste två decenniernas 

marknadisering har förmodligen påverkat många av Sveriges organisationer. 

Gymnasielärarna är den grupp där sjuknärvaron ökat mest. Andra grupper som påverkats 

av marknadiseringen och ökat sin sjuknärvaro är ”sjukgymnaster och arbetsterapeuter” 

samt ”socialsekreterare och psykologer”. Marknadiseringen som hot mot deras profession 

skulle kunna vara förklaringen till deras ökade sjuknärvaro. För att ta diskussionen ett 

steg längre vill vi titta på de yrken som har blivit utsatta för marknadisering men som har 

sänkt sin sjuknärvaro. Banktjänstemän till exempel. Det är en yrkesgrupp som inte har en 

tydlig profession. Möjligtvis har de en viss lojalitet till sin arbetsplats. Men det finns 

ingen tydlig grupp att vara lojal mot och därmed ingen profession som hotas. Dessutom 

rimmar deras logik väl med marknadens logik. Banktjänstemän ligger mer under den 

genomsnittliga sjukfrånvaron och sjuknärvaron nu än vad de gjorde 2013. En annan 

yrkesgrupp vars sjuknärvaro har sjunkit är lagerarbetare. De har inte heller någon 

profession som de identifierar sig med och då inte heller någon tydlig yrkesgrupp att vara 

lojal mot. Ingenjörer är en grupp som har en profession, men där identifikationen med 

den inte är så stark. De är inte beroende av en viss arbetsplats, som skolan är för lärarna. 

Ingenjörer kan jobba lite överallt och de upplever förmodligen inte samma ”kall” i sin 

profession som lärarna gör. Därför har deras sjuknärvaro också sänkts. Det skulle kunna 

gå att spekulera mer om dessa olika yrkesgrupper. Gemensamt för alla yrkesgrupper med 

hög sjuknärvaro är att det finns olika organisatoriska faktorer som påverkar sjuknärvaron 

och som i förlängningen leder till ohälsa (Bergström, m.fl. 2009, Hansen & Andersen 

2009, Gustafsson & Marklund 2011). Alla förlorar på att de professionella inte får utöva 

sin kunskap utan ges andra uppgifter. Ska sjuknärvaron minska behöver professionella 

handlingsutrymme och jobba med det de är utbildade för.  

 

8.1 Vidare forskning  

Mycket händer inom skolan. Sedan 2013 kan endast lärare med lärarlegitimation få en 

tillsvidareanställning (Lärarnas Riksförbund 2015a). Från juli 2015 krävs även 

legitimeringen för att få sätta betyg och ansvara för undervisning (Lärarförbundet 2015a). 

Dock finns undantag i skollagen som gör att skolor kan fortsätta ha redan anställda 
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obehöriga lärare i undervisningen (Lärarförbundet 2015b). Frågan är vad som händer 

med lärarprofessionen? Om femton år beräknas det saknas 65 000 lärare på landets 

största arbetsplats, skolan (Lärarförbundet 2015c). Dessutom är många lärare 

sjuknärvarande, vilket i förlängningen kan leda till att många lärare blir 

långtidssjukskrivna. Mer sociologisk forskning behövs både om lärarprofessionen och 

hur människors hälsa påverkas av strukturella faktorer.  

Marknadiseringens påverkan på organisationer och institutioner är ett faktum i Sverige.  

Hur påverkas människor i dessa organisationer och institutioner?  Det finns betydligt mer 

att utforska, särskilt inom offentlig sektor där marknaden nu börjar bli en starkt integrerad 

del av kulturen. Vi lämnar detta arbete med frågorna: Hur påverkas människors hälsa av 

att vara i organisationer, som har blivit påverkade av marknadiseringen? Nu, om fem år 

och om tio år?  
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Bilagor  
Bilaga A Följebrev 

En sociologisk studie om lärares arbetsförhållanden                              

Vi är två sociologistudenter som skriver vår kandidatuppsats på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasielärares arbetsförhållanden och 

hur de har påverkats av de förändringar som skett inom gymnasieskolan de senaste 

tjugo åren. Lärare är de viktigaste aktörerna i skolverksamheten, därför vill vi belysa 

hur lärarna upplever sitt arbete. 

Vi hoppas att just du vill ta chansen att i en intervju få reflektera kring din 

arbetssituation. Du kommer givetvis att få ta del av uppsatsen när den är färdig. 

Materialet kommer att sammanställas på ett sådant sätt att identifiering av enskilda 

personer inte blir möjlig. Materialet kommer att användas som underlag för vår uppsats. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta din 

medverkan. Metod för datainsamling är till viss del kvalitativ och består av intervjuer, 

samt deltagande observationer.   

Vi vill gärna träffa dig för en intervju (som beräknas ta ca 1 timme). 

Intervjuerna kommer att ske mellan den 23 november och den 11 december 

 

Malena Johansson                                                          Pya Kjellberg 

Tel: xxxx xx xx xx                                                         Tel: xxxx xx xx xx 

mj223df@student.lnu.se                                               pk222bs@student.lnu.se 

 

Handledare, Per Dannefjord, lektor och prefekt 

Tel: xxxx-xxx xxx 

per.dannefjord@lnu.se 

 

 
 
 
 

 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide  

Hur länge har du jobbat som lärare? Undervisningsämnen? Anställningsform?  

Hur skulle du beskriva ditt arbete, det vill säga, ge en arbetsbeskrivning. (Lyssna efter 

sådant som handlar om lojalitet och konkurrens)  

Vilka arbetsuppgifter gör du utöver att undervisa?  

Hur mycket kontakt har du med eleverna utanför undervisningen?  

Har dina arbetsuppgifter förändrats över tid och vad är det som har förändrats?   

 

Hur utmärker sig skolan du arbetar på om du jämför med andra skolor?  

Hur marknadsför ni er skola? Är du delaktig i marknadsföringen?  

Vad händer på skolan när elevantalet går upp eller ner? 

Hur ser relationer mellan lärare/rektor, elev/lärare ut?  

Hur ser samarbete ut mellan lärare på din skola och på olika skolor?   

Hur tas beslut om t.ex. ändrade arbetsförhållanden? Vilka är delaktiga?  

Vad händer om man säger nej till arbetsuppgifter? 

 

Hur ser skolans rutiner för lärares sjukanmälan ut?  

Vad händer om du eller någon av dina kollegor är sjukfrånvarande? 

Har det hänt de senaste 12 månaderna att du gått till jobbet fast du med tanke på ditt 

hälsotillstånd egentligen borde ha sjukskrivit dig? 

Hade du rekommenderat någon annan att gå till jobbet i det hälsotillståndet?  

 

Vilka utmaningar har du stött på under din karriär och hur har du hanterat dem?   

Vilka utmaningar anser du att lärarprofessionen står inför? Hur möta dem?  

Vilka utmaningar står skolan inför? Hur möta dem? 

Vilka möjligheter kan du se? Hur få ut det bästa av dem? 

 

 
 
 
 
 
 
 


