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Skolpolitik och lärares psykiska hälsa 

Lärare är överrepresenterade i statistiken över sjukskrivna med någon psykisk 
diagnos – och överrepresentationen har ökat stadigt. Ökningen har skett 
parallellt med att resultaten i skolan sjunker, och att takten i det skolpolitiska 
reformarbetet har varit hög. 
 
 I den här rapporten låter vi lärare i de olika lärarkategorierna berätta om vad de ser för 
förklaringar till varför lärares sjuktal ser ut som de gör. De får också ge sina förslag till 
förbättringar.  
 
Lärarnas förklaringar ger tydliga svar. Den förhärskande känsla hos lärarna när man läser 
de sammantagna citaten är ”allt samtidigt”. Tydligast märks denna känsla i de 
kursplanedrivna verksamheterna. En andra känsla är ”allt övermäktigt”, något som går 
igen i alla verksamheter . Två bilder som dessutom framträder är att lärarna är upptagna 
med saker som kommer utifrån och att dessa stjäl såväl tid som yrkesstolthet.  
 
Vilka lärdomar är då möjliga att dra för framtiden? Ur materialet kan man skönja fem 
utvecklingsvägar som politiken borde ta till sig: 

Sänk hastigheten 
Vill man politiskt driva utveckling som faktiskt förändrar måste man ta hänsyn till vad 
som är möjligt. Att genomföra reformer som inte är tillräckligt väl utredda, förankrade 
och som ska vara genomförda näst intill samma dag som de är beslutade leder inte till 
utveckling, det leder till frustration. Ännu större blir frustrationen om man genomför ett 
stort antal förändringar praktiskt taget samtidigt. I undersökningen ser vi hur denna 
reformstrategi också slår ut ett antal lärare och drabbar ännu fler hälsomässigt. 

Ge tillbaka tiden 
Vill man från politiskt håll att lärare ska arbeta med utbildning och fostran måste 
ambitionen vara att driva en politik som fredar lärares arbetstid. Lärarna beskriver hur 
de pålagda arbetsuppgifterna (allt från vaktmästarjobb till att skriva kvalitetsrapporter) 
och de stora grupperna gör att det vardagliga arbetet tappar i kvalitet. Dels genom att 
tiden för pedagogisk utveckling inskränks, dels genom att det är svårt att forma lugna 
och fokuserade möten med barn och elever. 
 
Hälsomässigt generar den stulna tiden stress både genom dåligt samvete och genom 
dålig balans mellan krav och resurser. 

Släpp greppet om lärarrummet 
Forskning och undersökningar visar att det är när lärare samarbetar runt kärnuppgiften 
som de både mår bäst och når bäst resultat. Utveckling sker i det dagliga mötet.  
 
Reformarbetet runt skolan har lett till att lärares möten handlar mer om hur vi mäter 
målen än om hur vi når dem, mer om hur vi ska hinna få ut barnen på gården än vad vi 
ska göra där, mer om att vi löser problem än att vi förebygger dem. Lärare hinner helt 
enkelt inte ta stöd i varandra för vardaglig problemlösning. Agendan är ständigt 
överlastad och toppstyrd.  
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Eftersom lärare inte hinner ta stöd i varandra ökar konflikterna och känslan att vara 
utelämnad infinner sig lätt. 

Lita på lärarna 
Skolpolitiken måste syfta till att lyfta lärare och att skapa tillit till deras arbete. I stället 
har politiska intrång i lärares vardag medfört en känsla av att vara misstrodd. En misstro 
mot kåren som går igen i media och föräldrakontakter, vilket hämmar kreativitet och 
innovationskraft. Beslut som formar skolans verksamhet verkar snarare grunda sig på ett 
antal enkelt jämförbara nyckeltal, än en faktisk uppfattning av vad som behövs i 
verksamheten.  
 
För den som vill öka läraryrkets status finns ett antal verktyg som står tillbuds. Lön är en 
självklar sak, men det handlar också om att lärarna måste få utvecklas yrket och ges 
möjlighet att bedriva en undervisning som baseras på beprövad erfarenhet och 
forskning. Det finns en inneboende motsättning i att besluta om en skollag som säger 
att skolan ska vila på dessa fundament, men samtidigt minska förtroendet och tilliten till 
lärarkåren och inte skapa det utrymme som behövs.  
 
Samstämmig forskning visar att en upplevelse av ständig orättvisa korrelerar med 
sjukskrivningar i depression och utmattning. 

Slarva inte i politiken 
När det kommer till statliga reformer syns en klar skillnad mellan förskollärare i 
förskolan och lärare i fritidshem/fritidspedagoger å ena sidan, och grundskollärare och 
gymnasielärare å andra sidan. Förskollärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger 
uppskattar statens reformambitioner och krav, eller till och med tycker att staten 
intervenerar för lite, medan grundskollärare och gymnasielärare ser statens ”ständiga 
pillande” som ett underkännande av professionen.  
 
Eller omvänt: förskollärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger lastar kommunen 
för de hälsorisker som uppstår, medan grundskollärare och gymnasielärare lastar staten. 
I en aspekt faller dock analyserna samman totalt: Det finns alldeles för liten koppling 
mellan vad som krävs via lag och förordning, och de förutsättningar som behövs för att 
göra jobbet.  
 
Oavsett höna eller ägg: Det är i spänningsfältet mellan uppdrag och möjlighet, mellan 
krav och resurser, som ohälsan uppstår.  
 
Lärarförbundets erfarenhet är att det under de senaste åren saknats vilja till dialog om 
förändringarna i skolan och, på många håll, om de lokala politiska besluten om storlek 
och fördelning av resurser till verksamheten. Politiken har blivit omnipotent och med 
den stängda attityden har man missat signaler från verksamheten. Det hårdnackade 
sättet att ta ansvar medför att man faktiskt också har ansvar för det uppkomna 
hälsoläget.  
 
Den politiker som vill driva skolutveckling på ett sätt som får positivt genomslag för 
eleverna, i stället för att drabba lärarkåren, måste vara med och forma en intellektuellt 
hederlig dialog mellan stat och kommun (och andra utförare) om vad som är möjligt – 
och låta den dialogen omfatta lärarnas bedömningar av vad som krävs för att få 
vardagen i skolor och förskolor att gå runt utan att riskera deras hälsa. 
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Därför ökar sjukskrivningarna – lärarnas förklaringar 

I undersökningen har 893 lärare (199 förskollärare, 147 lärare i fritidshem/fritids-
pedagoger, 425 grundskollärare och 122 gymnasielärare) gett en eller flera förklaringar 
till utvecklingen av sjuktalen för sin egen lärargrupp, som har presenterats med grafer i 
samband med frågeställningen (graferna återfinns i avsnittet Lärares sjukskrivningar i 
psykiska diagnoser längre bak). Till varje förklaring har sedan den enskilde läraren satt ett 
antal kategoriseringar genom ett antal följdfrågor. Materialet omfattar 3651 påståenden, 
varav lärarna själva anger att 2336 har stor eller mycket stor effekt på lärares 
sjukskrivningar. 
 
Många av lärarnas förklaringar tar ett helhetsgrepp, och visar att det är summan av olika 
aktörers agerande som skapar problem. Tre citat visar hur komplext det kan vara:  
 

Som lärare vill jag och utbildade mig för att kunna arbeta med barn och ungdomar. Jag 

brinner för att undervisa och lära kunskaper vidare. Jag brinner för att utveckla klassen till 

goda, sociala individer. Jag brinner för att skapa lärande/utvecklande/varierande/ 

intresseväckande lektioner. Jag brinner för att skapa nya material tillsammans med mina 

elever. Vad får jag göra i mitt arbete? Sitta med en hel massa dokumentation och i en hel 

massa konferenser om ditt och datt. Enbart tänka resultatinriktat istället för att få tiden 

att skapa ett gott och tillåtande arbetsklimat i skolan så att eleverna får lust och ork att 

lära saker. (Grundskollärare 1-3) 

Arbetsbelastningen! Vi har stora barngrupper med hög närvaro över hela dagen. Vi 

öppnar kl 6:00 och stänger 18:30 vilket gör att vi ofta jobbar två fast barnantalet är högt. 

Vi har många krav på oss som ska hinnas med under en dag och samtidigt ska vi finnas 

tillhands för barnen och deras utveckling och lärande, det är inte många dagar som jag går 

hem och känner mig tillfreds med mitt arbete för det känns som det alltid finns saker jag 

inte hunnit med eller fått lägga åt sidan för att göra sen och detta sen dyker allt för sällan 

upp. Vi har en läroplan att leva upp till och följa men det viktigaste av allt barnen och 

deras dokumentation hinner jag inte med på tillfredsställande sätt. Vi är helt enkelt för få 

pedagoger på antalet barn som är placerade vilket bidrar till att det är svårt att tillgodose 

alla individers behov, intressen och förutsättningar. Mycket pappersarbete men nästan 

ingen tid för det. Det som stryker på foten först när det är frånvaro eller brist på vikarie 

är ju planeringstiden och tiden för reflektion och analys av den dagliga verksamheten. 

Denna känsla av otillräcklighet skapar en oro, sorg, trötthet, utmattning och ledsamhet 

som blir svår att hantera. Jobbet följer med hem och därmed pågår det många timmar 

under ett dygn för att processen och bearbetningen hela tiden är igång både mentalt, 

psykiskt och fysiskt. (Förskollärare, förskola) 

Negativ publicitet från massmedia, politiker, allmänhet under lång tid, minst 10 år – 

lärare, elever, övrig personal inom skolan får ständigt höra hur dåliga alla är. Ständigt nya 

bud om vad som ska ändras på (varje vecka) för att göra skolan bättre. Nya 

arbetsuppgifter, ökad administration, dokumentering, kontroll i arbetet etc från politiker 

som ständigt tycker en massa, ”jag tror, jag tycker”, utan att egentligen kunna eller veta 

mycket mer om skolan än sin egen skolgång. Skolan ska egentligen vila på forskning och 

vetenskaplig grund inte på politisk ideologi. Inga utvärderingar av tidigare genomförda 

stora reformer såsom kommunaliseringen, fria skolvalet och friskoleverksamheten. 

Kärnverksamheten är undervisningen med eleverna men tid och kraft har minskat för de 

flesta lärare. Det är ett hopplöst arbete just nu. När man pratar med eleverna blir de lika 

påverkade av det negativa som vi lärare. De tycker inte skolan är så dålig som påstås, inte 
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vi lärare heller. Det finns mycket mer att säga, men avslutningsvis skulle jag önska att alla 

politiker höll käften och låter oss arbeta i fred, ge oss resurser när vi behöver och vi vill 

använda oss av experter som kan skola och inte en massa politiker med sitt tyckande. 

(Grundskollärare 4-6) 

Det är många saker som lyfts fram, men en bild som etsar sig fast är att lärare inte har 
den tid som krävs för att utföra det som de egentligen anser är sitt uppdrag.  
 
Det är naturligtvis svårt att dra en absolut gräns mellan statligt och kommunalt ansvar. 
Vad beror på statliga reformer, implementeringsstrategier och finansiering, och vad 
beror på en lokal/kommunal tillämpning av nya regler? Lika fullt är det, när man ser 
lärarnas förklaringar, meningsfullt att visa hur staten och kommunerna hanterar sina 
respektive ansvarsområden.  
 
Representationen av lärare med privata huvudmän är i studien så liten att det är svårt att 
uttala sig konsekvent om hur dessa relaterar till sin huvudman. Men man kan notera att 
förklaringar som de privatanställda lärarna lägger till ägaren/företaget till last är 
proportionellt färre än dem som kommunalt anställda lärare lastar kommunerna för. 
Företagen/ägarna nämns heller nästan aldrig explicit i lärarnas förklaringar.  

En del börjar hos staten 
Statens ansvar för skolan och skolpolitiken är stort. Det är staten som fattar beslut om 
läroplaner, kursplaner, betygssystem, nationella provsystemet, kontrollsystem och så 
vidare. Under den tidsperiod när de stressrelaterade sjuktalen för lärare har ökat har 
landet styrts av regering med en tydlig reformagenda för skolan. Det har både handlat 
om många och om genomgripande reformer. I många fall har de också sjösatts i rask 
takt, med korta genomförandetider och små extraresurser för att genomföra reformerna.  
 
Här följer en tabell med ett antal av de reformer som har genomförts från 2006 fram till 
i dag. En mer komplett sammanställning finns i Pedagogiska Magasinet 2014/1. 
 

År  Månad Reform 

2007 Maj Fler och mer omfattande nationella prov i år 3, 6 och 9 
 Sep Stor satsning på basfärdigheterna läsa, skriva, räkna aviseras (genomförs 08-

12) 

2008 Maj Legitimation och karriärtjänster föreslås 
 Okt Skolinspektionen startas 
 Nov Proposition om ny betygsskala 
 Dec Skriftliga omdömen från årskurs 1 ges 

2009 Aug Försök med spetsutbildningar i gymnasieskolan startar 
 Dec Förslag till nya skollag överlämnas till lagrådet 

2010 April Beslut om ny lärarutbildning 
 Okt Proposition om lärarlegitimation presenteras 

2011 Feb Arbetsmiljön i förskola och fritidshem ska ses över 
 Jul Ny skollag och lärarlegitimationsreformen träder i kraft 
 Aug Ny läroplan, ny lärarutbildning, ny gymnasieskola och ny betygsskala införs 
 Okt Regeringen räknar med att den nya gymnasieskolan ska bli billigare 

2012 Sep Satsning på barnomsorg på kvällar, helger och nätter. Karriärtjänster införs. 

2013 Feb Förslag att avskaffa individuella utvecklingsplaner 
 Sep Regeringen återför pengar för gymnasieskolan 
 Nov Förslag på lärlingsutbildning i gymnasieskolan 
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Två tidsperioder utmönstrar sig tydligt: Först åren 2007och 2008 med stora reformer i 
grundskolan. Dessa handlar framför allt om fler nationella prov och mer administrativa 
uppgifter för lärare. Reformer som innebar en ökad arbetsbörda för lärarna, men där 
resurser för att mildra effekten av detta inte skickas med.  
 
Den andra tidsperioden som syns tydligt är året 2011 med bland annat ny skollag, ny 
läroplan, ny gymnasieskola och ny betygsskala. Alla stora reformer med kort om tid och 
ingen avlastning för att genomföra implementering i skolvardagen.  
 
Om vi återvänder till sjuktalen ser vi att dessa reformperioder motsvaras av ökande 
sjukskrivningar: För grundskollärarna skjuter översjukskrivningen fart 2009 och 
fortsätter därefter att öka 2010, 2011 och 2012. Om det nu är så att reformerna innebar 
en ökad arbetsbelastning är det just det mönstret vi ska förvänta oss – ett par år efter 
den ökade arbetsbelastningen ökar sjuktalen. För gymnasielärarna dröjer det ytterligare 
något år, till 2010, innan sjukskrivningarna tar fart, men deras relativa ökning är 
kraftigare. Att sjukskrivningarna kommer senare där förklaras sannolikt av att de stora 
reformerna inom gymnasieskolan sker senare. 

Hög allmän frustration 
Den höga reformtakten dominerar beskrivningen av hur skolpolitiken påverkar 
belastningen i lärararbetet. Även innehållet i enskilda reformer återkommer ofta i 
lärarnas förklaringar. Många pekar på effekterna av ett ökat fokus på bedömning.  
 
En del av frustrationen är allmän:  
 

Arbetsbelastningen har ökat, många reformer som ska genomföras utan att lärare får den 

utbildning och stöd som krävs för att känna sig trygga med de nya reformerna, ex. betyg 

och bedömning. (Grundskollärare 4-9) 

Dåliga förutsättningar för att klara vårt uppdrag enligt styrdokumenten. (Fritidspedagog) 

Att politiska beslut alltid fattas utan att höra professionen. (Grundskollärare 7-9) 

Ökade krav från politiskt håll, många nya reformer som inte hinner sätta sig innan en 

annan reform kommer. Skapar en känsla av otillräcklighet, att inte klara av hela sitt 

uppdrag. (Grundskollärare 1-6) 

Bilden man får är att kopplingen mellan profession och dess behov å ena sidan och 
politiken och dess åtgärder å andra är mer eller mindre obefintlig. Resultatet blir att när 
de politiska förslagen realiseras skapas det frustration och en känsla av otillräcklighet. 

Reformivern kopplar dåligt till verkligheten 
Nya och reviderade styrdokument i form av läroplan och skollag får många 
kommentarer. Lärarna visar att de som beslutat om ändringarna fullständigt saknat bild 
av de praktiska konsekvenserna: 
 

Våra ansvarsområden har blivit fler under mina år som förskollärare medan tiden som jag 

har för att uträtta det jag är ålagd inte blivit större. (Förskollärare, förskola)  
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Många nya styrdokument som genomförts på väldigt kort tid. Lgr11 kom i tryck i juni 

2011, började gälla 1 juli (då vi lärare har semester) och skulle börja användas fullt ut i 

augusti SAMMA allt samma år. (Grundskollärare, 4-6) 

Mer krav att förskoleklassen ska var som en ”riktig” klass med mer inlärning av 

skolämnen. (Förskollärare, förskoleklass) 

Ökad arbetsbelastning, /…/ gymnasiereformen kräver mycket mer arbetstimmar som 

inte ges av arbetsgivaren, mer administration läggs på oss och mycket tyngre 

elevvårdsärenden med tyngre uppgift att vara klassmentor- /…/ kraven är högre i nya 

gymnasiereformen, det ökar stressen på lärarna. Vi har press på oss att eleverna ska lyckas 

och sätta höga betyg helst. (Gymnasielärare)  

Nya läroplanen medförde mycket mer dokumentation vilket tar mycket tid/kraft från 

planering och undervisning. (Grundskollärare 4-6) 

Förskollärare har fått ett utökat ansvar i och med den nya läroplanen men inte mer tid för 

att göra dessa. (Förskollärare, förskola) 

Nya läroplaner som ska implementeras. Ökad dokumentation, skriftliga omdömen, 

individuella utvecklingsplaner. Nationella prov (många och mastiga) ner i åldrarna, 

kontrollskolan har ökat. (Grundskollärare, 1-3) 

Tydligt är att det ofta handlar om tid. Alla verksamheternas nya läroplaner ställer högre 
krav på dokumentation och uppföljning, vilket i sig inte är dåligt. Men då reformerna 
inte har följs av ökade resurser måste tiden tas någonstans ifrån. Och konsekvensen är 
att den tas där den kan tas, från för- och efterarbete till undervisningen respektive från 
planeringstiden, samt att det inkräktar på allt annat som måste göras, med efterföljande 
stress och i förlängningen sjukskrivning.  

Testandet stjäl tid 
En av de saker som stjäl tid för lärare är det utbredda testandet, där inte minst de 
nationella proven får klä skott. Men även andra sorters kontroll av lärande som är 
beordrat uppifrån kritiseras: 
 

Mycket extra arbete när du har nationella prov. Ingen extra tid för all inläsning, planering 

och efterarbete. (Grundskollärare 1-3) 

Arbetsbördan inom den administrativa sidan har ökat. Kraven på att skriftligt kartlägga 

varje barns lärande har ökat och tiden för att göra det minskat. En ekvation som oftast 

inte går ihop. (Förskollärare, förskola) 

I och med Gy11 blev visserligen bedömningen (betygsättningen) tydligare, men tyvärr är 

baksidan av myntet att lärarrollens fokus förskjutits från kunskapsförmedlare till 

kunskapsbedömare. Det stora fokuset på bedömning stressar såväl lärare som elever. 

(Gymnasielärare) 

I åk 6 är man väldigt stressad över alla nationella prov, mycket tid för undervisning går 

bort p.g.a. av allt som ska bedömas, man lägger mer energi på bedömning än lärande, det 

stressar mig. (Grundskollärare, 4-6) 
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All testning, diagnosticering, alla prov tar tid. Tid att sätta sig in i, tid att genomföra, tid 

att rätta, tid att dokumentera, tid att kommunicera till elever, vårdnadshavare och 

skolledning. (Grundskollärare, 1-3) 

Gy11, med fler moment att bedöma i varje kurs, kräver också betydligt mer 

prov/uppgifter att rätta. Ingen extra tid har getts till detta. Mycket nytt ska in. Inget ska 

tas bort. Allt är en ständig kamp med tiden, som aldrig riktigt räcker till... (Gymnasielärare) 

Lärarna beskriver alltså hur de uppifrån beordrade uppföljningsmetoderna i skolans 
värld har inneburit att deras tid beskärs. När reformerna genomfördes var det som om 
de inte skulle stjäla någon tid från undervisningen, utan endast vara ett stöd. Men sådan 
är inte verkligheten, om man behöver lägga tio veckor på att genomföra nationella prov, 
innebär det naturligtvis att tid tas från annat och konsekvensen blir att ”man lägger mer 
energi på bedömning än på lärande”.  

Merarbetets konsekvenser 
Många beskriver också ett dalande förtroende för lärarna som en stressfaktor. Här 
sprids ansvaret över flera aktörer, till exempel media, men de flesta tillskriver dock 
problemet till statliga reformer som har inneburit sådant som inspektion, legitimation, 
dokumentation för att hålla ryggen fri, och ett ständigt hot om anmälningar:  
 

Stress i form av krav att dokumentera och överbevisa sådant vi vet. Lärare är skyldiga och 

har fel tills motsatsen har bevisats. Inom rättsväsendet gäller motsatsen att ”du är 

oskyldig till motsatsen har bevisats”. Detta säger en hel del om hur arbetssituationen är 

för många lärare. Dessutom skall omdömen skrivas, nationella prov genomföras m.m. 

Sammantaget ett väldigt betungande dokumentationsarbete. (Grundskollärare, 1-3) 

Men tydligast är den sammantagna effekten som merarbetet har medfört för kärnan i 
uppdraget:  
 

Hela tiden nya arbetsuppgifter, administrativa, som är mycket betungande och mindre tid 

för att för- och efterarbeta undervisningen. (Grundskollärare, 7-9) 

Det har tillkommit många arbetsuppgifter för grundskollärare de senaste åren. 

Arbetsbördan är stor för alla klasslärare som ska hinna med sin undervisning, 

dokumentation av elevernas utveckling, planering av den egna undervisningen, 

åtgärdsprogram, utvärdering av åtgärdsprogram, skriva IUP, hänga med i forskningen, 

utveckla sin undervisning, hänga med i den digitala utvecklingen, föräldrakontakter, 

utvecklingssamtal. Listan kan göras lång. Man känner sig aldrig färdig utan är hela tiden 

stressad för att man inte hinner med. (Grundskollärare, 4-6) 

Ökade krav från politiskt håll, många nya reformer som inte hinner sätta sig innan en 

annan reform kommer. Skapar en känsla av otillräcklighet, att inte klara av hela sitt 

uppdrag. (Grundskollärare, 1-3)  

Barngrupperna är för stora på fritidshemmen. Fritidspedagoger känner en otillräcklighet 

att utföra det uppdrag som finns i de styrdokument som ska följas. Det är en omöjlighet 

att se alla elevers behov, både enskilt och i grupp. Är även en otrygghet att tillsynen är 

svår att hålla. (Fritidspedagog)  
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Många olika arbetsuppgifter som gör att lektionsplanering ofta kommer sist vilket /ger/ 

oförberedda lektioner med dåligt samvete som följd. (Grundskollärare, F-3) 

Vi får hela tiden fler och fler arbetsuppgifter, vi ska planera och undervisa, men också 

MYCKET mer än det!! Och det är ofta som uppgifter tillkommer men ytterst sällan något 

tas bort! Arbetsbelastningen ökar hela tiden och kraven blir högre och fler, det och det är 

skolans ansvar. (Gymnasielärare, gymnasiesärskola) 

Det handlar alltså både om att det är många reformer och att de har lett till att lärare inte 
har tid med det som kanske är det viktigaste för att få kvalitet i undervisningen, att 
förbereda den. Lärare är stressade över att de känner sig otillräckliga och aldrig är 
färdiga. Det säger sig självt att en mindre väl förberedd lektion löper stor risk att vara en 
lektion där eleverna lär sig mindre. Och att det politiska systemet har lyckats med att 
ockupera lärarnas tid på ett så långtgående sätt att de inte har tid till att förbereda sina 
lektioner kan ju inte anses vara något annat än ett stort misslyckande. 

En del kommer från kommunerna 
Även kommunernas ansvar för skolpolitiken är stort. Det är kommunerna som beslutar 
om och fördelar resurser och som därigenom ansvarar för att de rikspolitiska 
reformernas och samhällsutvecklingens effekter på förskola, fritidshem och skolan kan 
härbärgeras. Kommunstyrelsen har dessutom det yttersta arbetsmiljöansvaret, och 
därmed både ansvar att uppmärksamma och åtgärda arbetsmiljöproblem.  
 
För kommunernas del är det snarast underlåtenheten att agera på de 
omvärldsförändringar, som är konsekvenser av reformer, demografi och förändringar i 
vistelsetider, och som i sin tur sätter spår i lärares arbetsmiljö, som är förklaringen till 
den försämrade arbetsmiljön. Det blir helt enkelt tuffare och jobbigare att arbeta i 
läraryrkena, vilket till sist medför att lärarna bli sjuka. 
 
Generellt kan man säga att där staten agerat hårt och mycket, har kommunerna snarare 
saknat förmåga att ta ett grepp om utvecklingen. Detta oavsett om det handlar om att 
förhålla sig till statens agerande, eller att anpassa verksamheten till trender i omvärlden. 

Kommunala resurser 
Den mest förhärskande kritiken mot kommunpolitiken handlar om resursbrist på ett 
eller annat sätt, ofta uttryckt i förändringar i barn/elevgrupper eller mängd 
undervisningstid. En del av kritiken handlar om direkta prioriteringar:  
 

På vissa ställen är barngrupperna oerhört stora (63 inskrivna barn på 3 personal). 

Dessutom finns det barn som i princip skulle behöva assistent men som inte har det. En 

personal går då åt för att punktmarkera dem. Då är man bara två personal kvar på resten 

av barngruppen. (Fritidspedagog) 

Större arbetsbelastning på grund av färre vuxna i skolan. (Grundskollärare, 7-9) 

Barngrupperna har blivit större från 20 till upp till 55 barn på lika många personal (2). 

Barn med stöd i skolan har inte det på fritids. (Fritidspedagog) 

Fler och fler lektioner tidigare var normen 500-525, nu 525-550. Planeringstiden krymper. 

(Gymnasielärare) 
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Ökad arbetsbelastning med större klasser, mindre tid för förberedelser och mer 

undervisning. (Gymnasielärare) 

Mer undervisning, jag undervisar idag lika mycket på 75% som jag gjorde i början på 

100%. (Grundskollärare, 7-9) 

I andra delar handlar det om att man från huvudmannens sida inte kompenserat för att 
till exempel den demografiska utvecklingen tar resurser eller förändrad beläggning.  
 

För lite resurser i förhållande till utmaningarna i de klasser man arbetar. (Grundskollärare, 

1-3) 

Alldeles för stora barngrupper, med väldigt lite personal. 70-80 barn på tre vuxna, 

stundtals två om en måste ha sin planering... (Fritidspedagog) 

Barnen, som är på förskolan, har mycket närvarotid. Även små barn har vistelsetider på 

40-50h/v. Detta tas inte hänsyn till vid gruppindelning. Ett barn som går 15h är 

fortfarande ett barn likväl som ett som går 40h/v. (Förskollärare, förskola) 

Upplevelsen har en motsvarighet i siffror. För förskola och fritidshem vet vi att 
barnkullarna har vuxit, för åldern 1-5 år med knappt 80 000 och 6-11 år med ungefär 
75 000. Det har både för förskolan och för fritidshemmen inneburit att antalet 
barn/elever per anställd har vuxit; för förskolan från 5,1 2006 till 5,3 2013, för 
fritidshemmen från 18,9 2006 till 21,3 2013. De växande barnkullarna har alltså 
hanterats genom fler barn/elever per anställd, eller med andra ord: lärarna har fått ta 
konsekvensen. 
 
Men det är inte bara fler barn/elever i dag, generellt har de också längre vistelsetider. I 
förskolan har vistelsetiderna ökat från 29 timmar i veckan 2005 till 31 timmar 2012, 
vilket om barnen skulle ha samma vistelsetid skulle motsvara att antalet barn per anställd 
vore 5,7 istället för 5,3. Vistelsetiderna minskar alltså personaltätheten i praktiken på ett 
sätt som inte syns i statistiken.  
 
För fritidshemmen är samma utveckling än mer dramatisk. Där har vistelsetiderna ökat 
från 13 timmar 2005 till 17 timmar 2012. Om barnen hade haft samma vistelsetider hade 
det motsvarat att antalet elever per anställd varit 27,9, istället för 21,3. Den synliga 
elevökningen per anställd är drygt tolv procent, men om man beaktar vistelsetiderna är 
det i praktiken en ökning om nästan femtio procent. 
 
Lärarnas förklaringar handlar lika fullt oftast om att dessa tillkommande arbetsuppgifter 
inte mötts med resurser:  
 

Högre arbetsbelastning sett till mer administration vilket leder till att jag antingen får 

jobba mer eller planera och utvärdera min undervisning i mindre grad, och det gör att jag 

känner mig sämre på mitt jobb. (Grundskollärare, 7-9) 

Alldeles för hög arbetsbelastning. Vi skall dokumentera mer idag men får ingen tid för 

det. Barnen har längre tider. (Förskollärare, förskola) 

En ny gymnasiereform UTAN något som helst ekonomiskt stöd vare sig från staten eller 

kommunen! (Gymnasielärare) 
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Alla dokumentationskrav!!! Att dokumentera upptar stor del av arbetstiden (vilket gör att 

man har mindre och mindre tid med eleverna för att inte tala om att planeringstiden får 

stryka på foten). (Grundskollärare, 1-3)  

Alla dessa fall handlar om avvägningen mellan krav och resurser. Att löpande jobba i en 
sådan obalans är en väldokumenterad källa till stress.  

Konflikten mellan krav och resurser 
Att det handlar om en konflikt mellan krav och resurser och att detta bottnar i hur det 
politiska ansvaret tas är också något som lärare själva sätter ord på:  
 

Skolledningens uppdrag från huvudmannen är inte att uppfylla skollagens krav utan att 

hålla den kommunala budgeten. (Grundskollärare, 1-3) 

Vi har svårt att uppnå målen i läroplanen för de stämmer inte överens med politikernas 

mål och budget. (Förskollärare, förskoleklass) 

Kraven på vad eleverna ska prestera enligt läroplaner och kursplaner går sällan ihop med 

de resurser en lärare kan få och finns många barn med stora behov går ekvationen inte 

ihop. (Grundskollärare, 1-6) 

Många elever får inte det stöd som de enligt skollagen har rätt till eftersom arbetsgivaren 

inte ställer de resurser till förfogande som är nödvändiga. (Grundskollärare, 1-3) 

Ekonomiska indragningar som bidrar till att barngrupperna måste bli större samtidigt 

som pedagogen ska tillgodose varje barns behov. Varje barn ”för mycket” gör stor 

skillnad. Det finns ingen annan yrkesgrupp som ska tillgodose – ”trygg, rolig och lärorik” 

(Lpfö) – så många människors behov på en och samma gång. (Förskollärare, förskola) 

Resursskolorna är borta, vilket gör att eleverna med mycket särskilda behov går kvar i 

klasserna utan någon förstärkning. Eleven mår dåligt, klasskamraterna mår dåligt och 

lärarna sjukskriver sig. (Grundskollärare, 4-6) 

Det politiska ansvar som lärarna här pekar ut är i linje med det arbetsmiljöansvar som 
man har som politiker.  

Resursbristen leder till samvetsstress 
Många gånger kopplas den upplevda resursbristen till samvetsstress – alltså den stress 
som uppkommer när man inte räcker till och inte kan avropa resurser för personer som 
är i beroendeställning: 
 

Vi har för många olika arbetsuppgifter, det är omöjligt att komma ihåg alla olika 

uppgifter. Väggen ovanför skrivbordet är full med komihåglappar: kolla Xs frånvaro, 

mejla om ditt o datt, o.s.v. alltid något man glömmer och får dåligt samvete för. 

(Gymnasielärare) 

För stora elevgrupper. Man hinner inte med alla elever i den omfattning som våra 

styrdokument kräver. En ständig känsla av att inte räcka till. (Grundskollärare, 4-6) 
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Svårigheter/tar lång tid innan elever med behov av särskilt stöd kan få stöd och hjälp – 

kan ofta ta från F-klass ända till åk. 3 innan radikala åtgärder! (Förskollärare, förskoleklass)  

Barngruppens storlek är avgörande för att förskolläraren ska känna att de hinner med att 

ge alla de utvecklingsmöjligheter och trygghet som läroplanen kräver. Känslan av att 

aldrig hinna med är en stark orsak. (Förskollärare, förskola) 

Det tar alldeles för lång innan ett barn får rätt stöd, ofta ser vi på lågstadiet ganska snart 

vad som behövs men barnet får i bästa fall hjälp på mellanstadiet. Med flera förlorade år. 

Att se barn som man inte når eller räcker till för tär. (Grundskollärare, 1-6) 

Många barn med stora behov får inte (på grund av att ekonomiska resurser saknas) det 

stöd de behöver, vilket skapar dåligt samvete hos pedagoger som inte klarar en omöjlig 

uppgift. (Grundskollärare, 4-6) 

Problemet är alltså större än frågan om att hinna med sina arbetsuppgifter. Pressen ökar 
av att det inte räcka till för de barn som man ser har behov av extra stöd, men där det 
inte går att skaffa fram resurser. Här är problemet stort och det är förståeligt att det 
skapas en frustration när man ser att elever har behov, vet hur de kan lösas, påtalar 
detta, men ser att det inte kommer några resurser.  

Vanligt med ”illegitima arbetsuppgifter” 
Nästan lika ofta handlar det om kommunala beslut som gett upphov till ”illegitima 
arbetsuppgifter”, ett intrång i arbetsdagen av arbetsuppgifter som känns överflödiga 
eller överbelastning av fler legitima arbetsuppgifter än vad man tycker att man hinner.  
 

Andra aktörer bestämmer vad läraren ska göra utöver undervisning, t ex olika kommunala 

projekt/satsningar. Leder till tidsbrist för huvuduppdraget, undervisning.(Grundskollärare 

7-9) 

Fler arbetsuppgifter. Mer arbete i skola. Större barngrupper. /…/ Dåliga lokaler o 

skolgårdar. (Fritidspedagog) 

När jag började på en tre- till femårsavd. för 15 år sedan, så var det 16 barn i gruppen och 

nu är det 24 idag. Ganska stor skillnad. Man räcker inte till. Barnen har långa vistelsetider 

och många fritidsaktiviteter så de blir arga, ledsna och behöver mer individuell stöttning. 

Det är ofta brist på vikarier och då får de som arbetar heltid förlänga sin dag. Mycket 

annat arbete ska göras, såsom utvärderingar, möten mm. Det sker för det mesta efter att 

förskolan har stängt. Personalen orkar inte till slut och då blir det ibland längre 

sjukskrivningar. (Förskollärare, förskola) 

Ständig känsla av otillräcklighet! Tiden att planera lektioner för eleverna har minskat pga 

alldeles för många möten. Själva jobbet i klassrummet skall liksom göras med vänster 

lillfinger – det är det som blir kvar när man har varit på möte, dokumenterat, täckt upp på 

fritids och haft föräldrasamtal. Sen vet man ju att det är man själv som får äta upp att man 

inte har hunnit planera tillräckligt bra. (Grundskollärare, 1-3) 

Besparingar av övrig personal, såsom vaktmästare, it- och servicepersonal, elevassistenter, 

kuratorer och annan elevhälsopersonal m fl yrkesgrupper, vilket gör att dessas arbete 

läggs över på lärarna. (Gymnasielärare) 
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För mycket tid får läggas ned på arbete som inte hör till vårt arbete, t.ex. fixa med 

matrelaterade uppgifter som eg hör till kökspersonalens arbete, fixa med grejer som hör 

till ”vaktmästarens” arbetsuppgifter, fixa med städrelaterade uppgifter som hör till 

städarens arbetsuppgifter etc. Detta gör att vår tid i barngruppen minskar. Visst det är 

inga svåra saker och oftast tar varje enskild del inte många minuter i anspråk men slår 

man ihop tiden under en dag/under en vecka så blir det mycket tid som går åt. 

(Förskollärare, förskola)  

Det pedagogiska (dvs det mest lustfyllda) arbetet får ta stryk av de allt fler administrativa 

uppgifterna som landar på lärarnas bord. Det som borde vara prio ett – att planera och 

genomföra en god undervisning – ges allt mindre tid, vilket är sorgligt och frustrerande. 

(Gymnasielärare) 

För många arbetsuppgifter utöver det som har direkt anknytning till elevarbetet. 

Kommunens förvaltning skickar ut en mängd arbetsuppgifter som vi ska göra. Det finns 

ibland ingen arbetsplats att förbereda och efterarbeta lektionerna, men vi måste vara på 

arbetsplatsen och därför gör många arbete längre tid hemma än vad förtroendetiden är. 

(Grundskollärare, 1-3) 

Vi förväntas utföra arbetsuppgifter som tillhör andra professioner. Det finns inte 

tillräckligt med resurser i EHT, vi får själva vara kuratorer, specialpedagoger o.s.v. vilket 

vi varken har tid eller utbildning till. Administration som andra yrkesgrupper kan göra 

både snabbare och bättre, som vi inte heller har tid till. (Gymnasielärare)  

Arbetsbelastningen. Att hinna med planering och uppföljning av lektioner kommer i sista 

hand. Möten med föräldrar till elever med särskilda behov eller sociala svårigheter äter 

enormt mycket tid. (Grundskollärare, 7-9) 

Fler arbetsuppgifter i form av t.ex. rastvaktande, bussbokningar, vikariebokningar, 

schemaläggande, städning. Detta medför att man ofta inte hinner träffa sina kollegor eller 

få ut sina raster under arbetsdagen. (Grundskollärare, F-3) 

Det finns alltså mängder av arbetsuppgifter som lärare utför idag, som borde kunna 
utföras av andra. Inte minst är ett problem att kommunernas förvaltningar låser lärarna 
med en mängd uppgifter att lösa.  

Lokaler och praktiska förutsättningar 
Ett stort område är ansvaret för lokaler och praktiska förutsättningar. Särskilt tydligt är 
detta på fritidshemmen, där påfallande många pekar på problem med att behöva bedriva 
verksamheten i samma lokaler som skolan är i, men även grundskollärare beskriver hur 
det faktum att man delar lokal med fritids försvårar planering och kontinuitet.  
 

Inga egna lokaler! Fritidshem finns bara som begrepp, inte som fysisk verklighet. De 

lokaler som vi förfogar över (klassrum) är inte på långa vägar anpassade efter den 

verksamhet som vi är satta att bedriva. Detta tillsammans med alldeles för stora 

barngrupper blir en grym belastning på mej som pedagog. (Fritidspedagog) 

Förr kunde man på eftermiddagen planera och lägga fram till morgondagens lektion. Det 

går inte idag eftersom det är fritidsverksamhet där. Det betyder att man åker till jobbet 

tidigt på morgonen för att iordningställa klassrummet. (Grundskollärare 1-3) 
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Lokalfrågorna kan vara en orsak, vi jobbar idag inte i fritidshem anpassade för vår 

verksamhet vi delar lokaler med skolan, d.v.s. vi tar över klassrummet när skoldagen är 

slut. Det innebär att vi inte kan duka upp ett ”smörgåsbord” av de aktiviteter vi planerat 

att göra före skolans slut, sedan ska vi äta mellanmål och sedan börjar barnen att gå hem 

eller hämtas. Eftersom skolan tar vid nästa dag måste vi också iordningställa lokalerna 

och kan inte ha grejorna kvar. Skolan plockar inte undan sina saker. (Fritidspedagog) 

En aspekt på prioriteringar återfinns i många kommentarer från fritidspedagoger/lärare i 
fritidshem, som beskriver hur deras verksamhet prioriterats ner på många sätt utöver att 
barngrupperna växer och att lokalerna är underdimensionerade. De känner också ofta 
att deras kompetens eller verksamhet inte längre värdesätts och beskriver hur en hierarki 
utvecklats eller förstärkts som effekt av de ofinansierade, ökade kraven på grundskolan. 

Låga löner 
Låga löner återkommer i alla lärarkategorier som exempel på den politiska 
undervärderingen av yrket:  
 

Den låga lönen gör också att man inte har råd att jobba deltid fastän det är det man 

egentligen vill för att kunna orka med arbetet och ha ett sunt privatliv och kunna 

bibehålla sin hälsa. (Gymnasielärare) 

Kommunernas prioriteringar med sämre ekonomiska förutsättningar och sämre löner i 

förhållande till andra likvärdiga yrkesgrupper. (Gymnasielärare) 

Låg status och dålig lön. Det jobb vi gör är öppet för alla att tycka om och kritisera – och 

det görs ständigt. (Grundskollärare, 4-6) 

Dålig uppskattning för det hårda jobb vi gör t.ex. högre löner! (Förskollärare, förskola) 

Upplevelsen att vara orättvist behandlad är en av de faktorer som enligt internationell 
forskning korrelerar med depression och utmattning.  

Värst blir det när stat och kommun inte samspelar  
Under senare år har vi sett snabba utredningar, korta remisstider, korta 
genomförandeperioder, snabba införande av reformer med påföljande återtagande 
respektive efterföljande justeringar av dessa. Det här gäller naturligtvis framför allt 
staten, men som huvudman och arbetsgivare har ju även kommunerna ett stort ansvar 
för att reformerna över huvud taget ska vara möjliga att genomföra.  
 
Inte heller har någon bedömt riskerna som kommer med politiken. I spänningsfältet 
mellan statliga uppdrag och kommunalt huvudmannaansvar har politiken passat. 
Resultatet har blivit att förändringarna av skolan har glidit förbi den som har det 
övergripande arbetsmiljöansvaret och hamnat i knät på varje lärare.  
 
Sammantaget kan man beskriva sättet att bedriva politik på under de senaste åren som 
slarvigt.  

Lärares inflytande 
Den politiska agendan med de färdiga lösningarna och nyckeltalsberäkningarna har fått 
styra hårt. Förhållningssättet har fortplantats i organisationen och med det har kommit 
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en oförmåga att lyssna på professionen när den har kommit med olika synpunkter på 
alla nivåer.  
 

Mycket hög arbetsbelastning, för många bollar i luften samtidigt. Lärarna har jättestort 

ansvar och noll makt. (Grundskollärare, 4-9) 

Att inte ha kontroll över tid och uppgifter. Mängden uppgifter som ska utföras hinns inte 

med under den tid som ingår i tjänsten. Arbetet måste då utföras på ledig tid. 

(Grundskollärare, 4-6)  

Misstro från huvudmannen att lärares erfarenhet är viktig. (Grundskollärare 1-3) 

Brist på inflytande är en av de mest kända bidragande faktorerna till arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa.  

Påverkan på ledarskapet 
Ledarskapet i skolan påverkas av reformarbetet på flera sätt: dels blir rektorer och 
förskolechefer nyckelpersoner i implementationsarbetet, dels beskriver lärarna hur de 
allt mer sällan träffar sina chefer.  
 
Dessutom har framför allt förskolan präglats av att man går mot större enheter där 
cheferna har allt fler anställda under sig. Det har fått till konsekvens att en hel del 
ledningsarbete delegeras till förskollärare. Detta hade i sig inte varit ett problem, om det 
inte var för att tiden för det tas ur verksamheten. Ett antal förskollärare beskriver hur de 
själva eller kollegor allt oftare är upptagna med ledningsuppgifter.  
 
Skolledarna träffas av reformerna från andra hållet också: Även om lärare pekar ut stat 
och kommun som ansvariga för det som orsaker sjukskrivningar, är den som de 
försöker påverka sin egen rektor. På det sättet har samtalet mellan rektorer och 
förskolechefer å ena sidan, och lärare å den andra, i stor utsträckning kommit att 
präglats av problem som inte kommer ur verksamheten.  

Det ockuperade lärarrummet 
Även samtalet lärare emellan påverkas av utvecklingen. De ständiga samtalen om nya 
kvalitetsmått, bedömningskriterier, utvecklingsplansmallar, budgetjusteringar och 
rapporteringssystem upptar den plats är det vardagliga samtalen bör vara.  
 

Tid att reflektera och ha pedagogiska samtal försvinner i möten och samtal, som kan vara 

planerade men också snabba beroende på vad som hänt under en skoldag eller föräldrar 

som ringer, mailar eller kommer spontant. (Grundskollärare, 1-3) 

Stressnivån så hög att vi lärare inte hinner prata med varandra/vilket/ leder till 

missförstånd som inte hinner redas ut utan bara växer sig större och större. 

(Grundskollärare, F-6) 

De egna ambitionerna med att utveckla undervisningen har ingen arena och ingen tid. 

(Gymnasielärare) 

Som lärare vill jag och utbildade mig för att kunna arbeta med barn och ungdomar. Jag 

brinner för att undervisa och lära kunskaper vidare. Jag brinner för att utveckla klassen till 

goda, sociala individer. Jag brinner för att skapa lärande/utvecklande/varierande/ 
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intresseväckande lektioner. Jag brinner för att skapa nya materiel tillsammans med mina 

elever. Vad får jag göra i mitt arbete? Sitta med en hel massa dokumentation och i en hel 

massa konferenser om ditt och datt. Enbart tänka resultatinriktat istället för att få tiden 

att skapa ett gott och tillåtande arbetsklimat i skolan så att eleverna får lust och ork att 

lära saker. (Grundskollärare, 4-9) 

Gy11 krävde mycket energi för att implementeras. Inga resurser till det ökade 

arbetsbördan ytterligare. Det gör att bedömningar av elevernas kunskaper i relation till 

kunskapskraven fortfarande ofta görs utan att man skapat samsyn bland kollegerna. 

Otryggheten i bedömningarna skapar osäkerhet och därmed stress.(Gymnasielärare) 

En effekt av det är att läraren känner sig utlämnad och inte kan avropa det stöd som 
kollegialt arbete kan vara. Det är två väldokumenterade orsaker till jobbrelaterad psykisk 
ohälsa.  

Ökande konflikter 
Ett litet men oroande antal påståenden visar på ökande konflikter lärare emellan. Främst 
handlar det om relationen mellan grundskollärare och fritidspedagoger, där tidigare 
nämnda lokaler är en del, men också att flera fritidspedagoger känner sig som avropbara 
resurser där den verksamhet som de ansvarar för kommer i sista hand. Motsvarande 
känsla finns hos några lärare i förskoleklass och i praktiska och estetiska ämnen som 
säger sig hamna ”längst ner i hierarkin, när traditionellt plugg prioriteras i alla lägen” 
(Grundskollärare 4-9). 

Stressande för lärarna, bra för eleverna 
Ett argument i skoldebatten har varit att skolpolitiken är till för eleverna. Vi har därför 
låtit lärarna värdera om de faktorer som de finner stressande är till nytta för eleverna. I 
ytterst få fall har de svarat att de ser en nytta, men det finns några exempel:  
 

I min kommun har det detta läsår varit flera utbildningssatsningar parallellt. Mattelyftet 

och en stor IT-satsning som tagit mycket tid och skapat en stor stress. (Grundskollärare, 

4-6) 

Ökade och tydligare krav på att arbeta mot mobbning, med konflikter och med elever 

som mår dåligt. (Grundskollärare, 4-9) 

Vi arbetar med små människor och investerar ofta oss själva i mycket hög grad i arbetet. 

Vi vill ge dem de allra bästa trots att möjligheterna inte finns. (Förskollärare, förskola) 

Det som är till fördel för eleverna handlar om till exempel kompetensutvecklings-
satsningar, som inneburit att lärarna under en period fått mer att göra, men där själva 
aktiviteten på sikt kommer att leda till ett bättre lärande.  
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Siffrorna bakom undersökningen 

Undersökningens ansats är att med kvalitativ metod låta lärare komma till tals med sina 
egna förklaringar till det psykiska hälsoläget för gruppen. De viktigaste resultaten består 
alltså av de bilder som läsningen av många förklaringar ger, illustrerade med citat som 
belyser förklaringarna.  
 
Lika fullt finns kvantifierbara aspekter på delar av undersökningen. Dels finns de 
bakomliggande sjuktal som motiverar undersökningen, dels finns i undersökningen 
några siffror som bör redovisas. Det handlar dels om svarsmönster i följdfrågorna till 
lärarnas förklaringar, dels om deltagande med mera. 

Lärares sjukskrivningar i psykiska diagnoser 
Genom att år för år jämföra Försäkringskassans 
uppgifter om sjukskrivningar i psykiska diagnoser för 
lärare med arbetsmarknaden som helhet synliggörs hur 
mycket vanligare det är att lärare sjukskrivs med en 
psykisk diagnos. Graferna visar inte bara att över-
representationen är stor, utan också att den under en 
längre period ökat.  
 
Förskollärares och fritidspedagogers/lärare i fritidshems 
gemensamma kurva visar på den högsta förekomsten av 
psykiska diagnoser. Det är också den grupp som har 
högst siffror på hela arbetsmarknaden. 
Grundskollärarnas överrepresentation är också hög och 
stigande, från 27 till 59 procent, med några tydliga 
punkter där ökningen accelererat. Gymnasielärarna ligger 
i absoluta tal lägst, men visar å andra sidan på den 
snabbaste ökningen.  
 
Den utveckling som vi ser för alla grupperna skulle inte 
kunna ha hänt om det inte hänt saker i lärarnas 
arbetsmiljö som påverkar sjuktalen. De som faktiskt 
sjukskrevs i psykiska diagnoser mer än 14 dagar år 2012 
är 3,6, 3,0 respektive 2,5 procent av lärarna. Lika fullt 
måste man räkna med att det som hänt påverkar långt 
fler utan att de för den skull sjukskrivs mer än 14 dagar.  

Om sjuktalen 
Vid sjukskrivning mer än 14 dagar träder den allmänna 
sjukförsäkringen in och Försäkringskassan får samtidigt in en anmälan om sjukskrivning 
med en angiven diagnos. Diagnoserna kategoriseras i 18 diagnoskapitel och publiceras 
nedbrutet per yrke och år.  
 
De två största diagnosgrupperna är ”sjukdomar i muskuloskeletala systemet och 
bindväven” och ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar”. 
Tillsammans utgör de närmare hälften av alla sjukskrivningar. För arbetsmarknaden i 
gemen är det de muskuloskeletala diagnoserna som är störst, men för lärare är det de 
psykiska diagnoserna.  
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I arbetsmarknadsstatistiken är yrken är kodade enligt kodnyckeln SSYK3. 
Gymnasielärare och grundskollärare är egna kategorier, men tyvärr kodas 
förskollärare/fritidspedagoger/lärare i fritidshem gemensamt.  
 
Under första delen av den period som undersökningen avser (2005-2009) har 
sjukskrivningarna för hela arbetsmarknaden sjunkit, för att från 2009 fram till 2012 öka. 
Samma gäller de psykiska diagnoserna som dock avtar långsammare och gör en brantare 
stigning efter vändpunkten och närmar sig utgångsläget. De psykiska diagnoserna utgör 
alltså en större andel av sjukskrivningarna 2012 än de gör 2005.  
 
Lärargrupperna följer här den allmänna trenden, men sjuktalen avtar långsammare och 
stiger snabbare. Även lärarna har under slutet av perioden högre antal sjukskrivna i 
psykiska diagnoser än i början av perioden. 
 

 Antal per 1000 Överrepresentation % 
År Fö/fri Grund Gy Alla  Fö/fri Grund Gy 

2005 32,7 26,5 22,6 20,9 56  27  8  
2006 35,4 27,3 21,6 21,3 66  28  1  
2007 29,7 24,2 19,7 18,6 60  30  6  
2008 28,5 21,2 17,6 16,7 71  27  5  
2009 27,4 21,3 16,2 15,7 75  36  3  
2010 31,2 24,9 19,4 17,8 75  40  9  
2011 33,8 26,4 21,1 18,5 83  43  14  
2012 36,3 30,1 25,2 20,2 80  49  25  
Sjukskrivningar i diagnoskapitel ”psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar” antal per 1000 för alla på arbetsmarknaden och de tre stora 
lärargrupperna, samt överrepresentation angiven i procent för de tre stora lärargrupperna.  

 
Förskollärare och fritidspedagoger/lärare i fritidshem är de grupper som har de högsta 
sjuktalen. Överrepresentationen börjar på 55 procent och är i slutet av perioden 80 
procent. Det gör gruppen till en av dem med störst andel fall av psykiska diagnoser på 
hela arbetsmarknaden. Den lilla vändningen neråt under undersökningens sista år är en 
effekt av ökade tal på hela arbetsmarknaden och motsvaras alltså inte av någon faktisk 
minskning. En knapp femtedel av gruppen utgörs av fritidspedagoger/lärare i 
fritidshem, som till största delen återfinns med sin huvudsakliga tjänstgöring på 
fritidshem, men delar sitt arbete med undervisning eller stöd i grundskola och/eller 
förskoleklass. Förskollärare återfinns med ett mindre antal i förskoleklass, eventuellt 
kombinerat med tjänst på fritidshem, samtidigt som det stora flertalet tjänstgör i 
förskolan. 
 
Grundskollärarnas kurva visar på ett tydligt trendbrott. Framtill 2008 var nivån hög men 
jämn runt 30 procent, men därefter hände något i gruppen och talen började raskt öka. 
Grundskollärare verkar till allra största delen i grundskolan och ett litet antal i 
förskoleklass. Några spänner i sitt arbete över flera skolår men de flesta återfinns 
antingen i spannet år 1-3, 4-6 eller 7-9.  
 
I början av undersökningsperioden utgör gymnasielärarna en yrkesgrupp med en viss 
men måttlig överrepresentation. En tydligt negativ utveckling med hög ökningstakt 
startar 2009 och överrepresentationen är 25 procent 2012. 
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Undersökningens metod och siffror 
Som beskrivs ovan har lärare fått ta del av en graf över sjuktalen för sin egen lärargrupp 
och sedan fått lista förklaringar till det uppkomna läget. I undersökningen har 893 lärare 
(199 förskollärare, 147 lärare i fritidshem/fritidspedagoger, 425 grundskollärare och 122 
gymnasielärare) gett en eller flera förklaringar till utvecklingen av sjuktalen för sin egen 
lärargrupp. Materialet omfattar 3651 påståenden, varav lärarna själva anger att 2336 har 
stor eller mycket stor effekt på lärares sjukskrivningar. För varje påstående har läraren 
sedan ombetts svara på ett antal följdfrågor på temana genomslag, ansvar, effekt och 
påverkansmöjlighet.  
 
Utöver förklaringarna har lärarna också svarat på en del bakgrundsfrågor, vilket gör att 
vi kan bryta ner resultatet på skolform och i grundskolans fall del av skolform.  
 
Den första följdfrågan frågan som lärarna fick besvara är vem som har ansvaret för att 
det har blivit så här.  
 
 Alla Förskol-

lärare 
Lärare i 
fritidshem 
/fritids-
pedagoger 

Grundskol-
lärare 

Gymnasie-
lärare 

Staten 35,8% 31,9% 29,0% 39,3% 38,1% 
Kommunen 31,1% 38,0% 30,9% 28,8% 28,1% 

Rektor/förskolechef 18,6% 17,3% 28,7% 15,0% 18,7% 
Föräldrarna 5,1% 4,9% 3,6% 5,9% 4,2% 

Läraren/dess familj 1,8% 1,9% 1,1% 2,1% 1,6% 
Kollegorna 0,8% 0,8% 1,1% 0,7% 1,0% 

Eleverna 0,6% 0,2% 1,1% 0,5% 1,3% 

Skolforskare/lärarutb 0,6% 0,8% 0,3% 0,8% 0,3% 
Ägaren 0,6% 0,4% 0,8% 0,1% 2,3% 

Hyresvärd 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 
Annat 5,2% 3,8% 3,6% 6,5% 4,5% 

Vem bär ansvaret för att lärares sjuktal ökar mer än andra? 
 

Alla lärare anser att det framför allt är stat och kommun som är ansvariga för de 
stigande sjuktalen. Tillsammans lastas de i mer än två påståenden av tre, där staten får 
något större andel. Det är dock skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. För 
förskollärarnas del är det mycket vanligare att man anser att kommunen har ett ansvar, 
lärarna i fritidshem/fritidspedagogerna anser å andra sidan att kommun och stat har ett 
ansvar i lika stor omfattning, men den gruppen anser också att rektorn har ansvaret för 
lika stor andel av påståendena. Grundskollärare och gymnasielärare å sin sida lägger en 
avsevärt större andel av sina påståenden i statens knä. Enligt dem är det i fyra fall av tio 
statens fel att lärare blir sjukskrivna. 
 
Om ansvaret ligger långt bort, vilka möjligheter tror man då att man har att påverka 
frågorna själva eller som yrkesgrupp. Generellt är svaret att man på arbetsplatsen anser 
sig ha mycket små möjligheter att påverka, nio lärare av tio anger att man har endera 
inga eller små möjligheter.  
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 Alla Förskol-
lärare 

Lärare 
fritidshem 
/fritids-
pedagoger 

Grundskol-
lärare 

Gymnasie-
lärare 

Mycket stora 1,7% 1,5% 1,1% 1,9% 2,3% 

Stora 7,5% 4,6% 10,1% 7,8% 8,1% 

Små  50,5% 54,8% 56,0% 49,8% 39,0% 

Inga 40,3% 38,7% 32,8% 40,6% 50,6% 

Hur stora bedömer man att möjligheterna är att påverka frågan på arbetsplatsen? 

 
Respondenterna bedömer att lärare som yrkesgrupp har något större möjligheter att 
påverka, men det är fortfarande nästan nio av tio som anger inga eller små möjligheter, 
dock har andelen som svarar små vuxit på andelen som svarar ingas bekostnad.  
 

 Alla Förskol-
lärare 

Lärare 
fritidshem 
/fritids-
pedagoger 

Grundskol-
lärare 

Gymnasie-
lärare 

Mycket stora 2,6% 3,0% 3,3% 2,4% 1,6% 

Stora 12,5% 9,5% 13,1% 14,3% 10,6% 

Små  57,4% 58,8% 58,5% 58,4% 50,0% 

Inga 27,5% 28,7% 25,1% 24,9% 37,7% 

Hur stora bedömer man att möjligheterna är att påverka frågan som yrkesgrupp? 
 
I de fall där man faktiskt har agerat (517 stycken) har man i de allra flesta fallen vänt sig 
till sin chef. I ungefär en femtedel av fallen har man försökt lösa problemet med stöd av 
kollegor. I åtta procent av fallen har lärarna sökt lösningar hos kommunen/huvud-
mannen. I övrigt är det bara enskilda försök att påverka någon specifik intressent.  
 
När de försökt agera har det i över hälften av fallen inte inneburit någon förbättring alls, 
och endast i 3,5 procent av fallen anser lärarna att det har lett till en stor förbättring.  
 
Lärarnas bedömning är vidare att de faktorer som innebär stress för lärare också 
inverkar negativt på elevernas sociala situation, 86 procent anger det, och på deras 
lärande, vilket 88 procent anger.  

Relationen mellan lärares sjukdom och elevernas resultat 
Intuitivt verkar det rimligt att det finns en koppling mellan hälsa och de resultat som 
eleverna presterar. Är arbetsmiljön god blir färre sjuka och rimligen presterar i utbyte 
eleverna bättre. 
 
År 2013 undersökte Lärarförbundet tillsammans med Sveriges Elevkårer om det finns 
ett samband mellan arbetsmiljön (mätt som lärares sjuktal) och elevernas resultat, vilket 
presenterades i rapporten Har arbetsmiljön någon betydelse för skolans resultat?. 
 
Resultat visade att det på kommunal nivå finns ett sådant samband: för varje 
procentenhet som lärares sjukskrivningar steg minskade meritvärdet i år 9 med 1,4 
poäng, samtidigt som andelen som slutfört gymnasieskolan minskade med 0,5 
procentenheter. Ett annat tydligt resultat av den undersökningen var att det fanns ett 
samband mellan god arbetsmiljö och att ledningen lyssnade på de anställda. 
 



 

 

 

 

 22(24)  

 

I kommuner med låga sjuktal gällde följande saker: 

 Vanligare att medarbetare för fram sina åsikter 

 Bättre omdömen om de forum som finns för att diskutera arbetsmiljöfrågor 

 Synpunkter från elever, lärare och skolledare når oftare fram till politiker och högre 
tjänstemän 

 I högre grad vägs belastning och stress in i beslutsfattandet 

 Det finns mer resurser till arbetsmiljöarbetet 

Alla fem slutsatserna, men framför allt de tre sista, är fullt ut applicerbara även på denna 
undersökning. De tre, fast omvänt – att synpunkter inte beaktas, att belastning och 
stress inte tas hänsyn till när beslut fattas samt att det saknas resurser till 
arbetsmiljöarbete – anser lärarna leder till att de blir sjukare. 

Relevant forskning och resultaten 
I kommentarerna till lärarnas beskrivningar av sin situation refererar ibland till forskning 
om hur stress genereras i arbetsmiljön. Det är framför allt fyra källor som används till 
dessa påståenden.  
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, publicerade i februari 2014 
Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom – en systematisk 
litteraturöversikt över internationell forskning på området. De sammanfattar studien med: 
 

Hur arbetsmiljön utformas har betydelse för depressionssymtom och symtom på 

utmattningssyndrom; flest samband finns mellan psykosociala faktorer i arbetet och dessa 

tillstånd. Upplevelsen av bra möjlighet till kontroll i arbetet samt rättvis behandling på 

arbetsplatsen har vetenskapligt säkerställda samband med låg förekomst av både 

depressionssymtom och symtom på utmattningssyndrom. Gemensamt är även att vissa 

typer av krav, lågt stöd, pressande arbete och osäkerhet i anställningen har vetenskapligt 

säkerställa samband med hög förekomst av dessa båda tillstånd.  

Det lärarna beskriver stämmer alltså överens med resultaten:  

 En arbetssituation med små möjligheter att påverka 

 Bristande mänskligt stöd, till exempel mobbning och konflikter, eller utelämnande och 

avvisning 

 Pressande arbete i kombination med dålig belöning  

Sambandet mellan hälsa, resultat och högsta ledningens förhållningssätt finns belagt i 
forskning. I projektet Hälsa och framtid identifierade forskare kvalitéer som utskiljer 
verksamheter med låga sjuktal. En tydlig skillnad är ett ledarskap som bland annat 
präglas av ledare som visar tillit, är valda utifrån en social kompetens och får stöd i 
termer av utbildning, prioritering och delegering. Viktiga nycklar till låga sjuktal är även 
delaktighet, kommunikation och en sund syn på hälsa och arbetsanpassning 
(Svartengren et al, 2008: Hälsa och framtid, Stockholms läns landsting).  
 
Några år senare kom också HOFF-projektet som visar att samma samband gäller i 
offentlig sektor (Vingårds et al, 2013: Hälsa och framtid i kommuner och landsting, 
Stockholms läns landsting).  I olika utsträckning går alla dessa aspekter igen i vår 
undersökning.  
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Forskning om samvetsstress, om vilka strukturer som bidrar till dåligt samvete och där 
det dåliga samvetet saknar avsättning är ett växande perspektiv på faktorer som bidrar 
till framför allt utmattning. Se professor Astrid Norbergs uppsats Att känna sig otillräcklig 
– om samvetsstress hos vårdpersonal. (http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/88/88045_norberg.pdf)   
 
Begreppet ”Illegitima arbetsuppgifter” dyker upp som en delförklaring till stress, ofta i 
samband med diskussioner om hur ledningssystem och ledningskulturer fattar beslut 
som genererar arbetsuppgifter utan att överblicka konsekvenserna av sina egna beslut. 
Se till exempel Aronsson G, Bejerot E & Härenstam A. (2012) Onödiga och oskäliga 
arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i 
enkätstudie. Läkartidningen 109(42): 2216-2219. 
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Hur skolpolitiken påverkar lärares hälsa 

Politiken är viktig för skolan. Den sätter ramarna, både ekonomsikt och innehållsligt. 
Den anvisar hur uppföljning och granskning ska se. Men det är politikens innehållsliga 
frågor.  
 
Den här rapporten handlar om något annat. Om hur genomförandet av politiken också 
påverkar lärares och elevers förutsättning att göra ett bra arbete. Att det inte bara spelar 
roll vilken politik som förs, utan även hur den genomförs. 
 
Dialogen mellan skolans alla aktörer på olika nivåer är idag i stort sett obefintlig, tilliten 
brister – makt och ansvar är alltför ofta separerade. Det måste skapas ett system för 
dialog och arenor som säkrar den. Alla olika nivåer behöver samarbeta och lärares och 
skolledares synpunkter tas om hand. När förändringar genomförs uppifrån och ner – 
utan samsyn – gör förändringar mer skada än nytta.  
 
Det är dags för politiken att på riktigt börja lyssna på de som är verksamma i skolan. 
Varje reform som inte är förankrad i skolan och hos lärarna riskerar att öka lärares stress 
och sjukfrånvaro än mer. Börja lyssna på lärarna! 
 
 


