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Förord 

Vi vill börja med att tacka skolan samt de lärare som ställt upp i vår undersökning och därmed 

gjort vår studie möjlig. Vi skulle även vilja tacka vår handledare för den guidning och det stöd 

som vi fått under uppsatsarbetet.  

Frida Grahn och Erik Kamp 

Örebro universitet, maj 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

The border between work and leisure has become less obvious during the recent decades and 

society has become more individualistic. The teaching profession and matters concerning 

work environment and health related issues are controversial in today’s social debate. The 

purpose of this paper is to examine how teachers view their profession in respect of 

demarcation between leisure and work. One of the key issues of the study is about teachers’ 

ability to handle their professional role in relation to the availability and flexibility of the 

work. The other issue is how teachers deal with a possible distinction between work and 

leisure. Previous research indicates that the boundary between work and leisure is not as 

distinct as it used to be. Studies also show that the teaching profession has changed over the 

past 30 years. These changes result in an increased risk of stress and burnout. Our study is 

based on qualitative interviews with seven teachers in the central part of Sweden, and it shows 

that the teaching profession today is considered flexible. The study also shows that the 

teachers consider it necessary to separate work from leisure. To make the separation possible 

they use different strategies, for example physical activities. 

Key words: teacher, flexibility, work time, work and leisure, domains, borders between work 

and home.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har gränsen mellan arbete och fritid blivit allt mer otydlig och 

samhället har blivit mer individualiserat. Läraryrket i relation till arbetsmiljö och hälsa är 

mycket omdiskuterat i dagens samhällsdebatt. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

lärare ser på sin yrkesroll i avseende på gränsdragning mellan arbete och fritid. Centrala 

frågor som ställts är hur lärarna upplever sin yrkesroll i förhållande till tillgänglighet och 

flexibilitet i arbetet samt vilka tillvägagångssätt lärarna använder sig av för att hantera en 

eventuell gränsdragning mellan arbete och fritid. Tidigare forskning visar att gränsen mellan 

arbete och fritid allt mer suddas ut, samt att läraryrket förändrats de senaste 30 åren. Dessa 

förändringar har medfört en ökad risk för stress och utbrändhet. Vår studie är baserad på 

kvalitativa intervjuer med sju lärare i Mellansverige, och visar att läraryrket idag är att 

betrakta som flexibelt. Studien visar vidare att lärarna ser det som nödvändigt att dra en gräns 

mellan arbete och fritid. Vilket de aktivt gör genom att tillämpa olika strategier i form av till 

exempel fysisk aktivitet.  

Nyckelord: Lärare, flexibilitet, arbetstid, arbete och fritid, domäner, gränser mellan arbete 

och hemmet  
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1 Inledning 
Historiskt har en omvälvande utveckling skett i avseende på relationen mellan arbete och 

fritid. Innan industrialiseringen fanns ingen tydlig distinktion mellan dessa domäner, men 

genom den utveckling som marknadsekonomin samt industrialiseringen resulterade i skapades 

en tydlig gräns mellan de aktiviteter som kunde hänföras till arbete kontra den privata (Allvin 

2006:103). Vi är ständigt uppkopplade, i jakt på karriär och har samtidigt en aktiv fritid. Det 

är inte längre åtta timmars arbetsdag som gäller, för att sedan komma hem och koppla av 

resten av dagen. Det är idag inte heller relevant att tala om arbetet som kopplat till en specifik 

plats eller tid. Istället kollar vi jobbmailen, tar emot jobbrelaterade samtal och arbetar 

hemifrån även på kvällar och under helger (Montgomery et al. 2005). Således har den 

utveckling som skett resulterat i att individen i allt större utsträckning själv ansvarar för att dra 

gränser mellan arbete och fritid. Denna gränslöshet mellan arbete och fritid kan ses som både 

positiv och negativ. Positiv då en frihet uppstår i att själv styra tidsplanering och upplägg, 

negativ då detta kan skapa en press för individerna att ständigt vara tillgängliga och flexibla i 

förhållande till sina arbetsuppgifter. 

 

Läraryrket är idag att betrakta som ett mycket aktuellt yrke i flera avseenden, så även när det 

gäller gränslöshet i arbetet. Många lärare tar emot samtal från föräldrar under kvälls- och 

helgtid, håller i utvecklingssamtal, planering samt rättar elevers uppsatser och prov utanför 

arbetsiden. Galton och MacBeath (2008) beskriver i sin studie att lärare idag upplever en 

betungande arbetsmängd som även bland lärarna upplevs vara den vanligaste orsaken till 

stress. I sitt resultat påvisar vidare Galton och MacBeath att lärarna genomsnittligt spenderar 

tio timmar per vecka på arbetsrelaterade aktiviteter utanför arbetstid på kvällar och under 

helger. Lärare är vidare en av de största yrkeskategorierna i Sverige och antalet lärare 

uppmättes år 2005 till 285 000 (Lärarnas tidning 2012). Brante (2008) visar i sin studie att 

svenska läraryrket idag medför en ny kravbild, där läraren förväntas bära fler roller än bara 

lärare. Denna utveckling av fler roller och uppgifter skapar en ökad risk att lärarna drabbas av 

utbrändhet och stress. Skolan är också att betrakta som en av de allra viktigaste frågorna i 

dagens mediala samhällsdebatt. Det råder delade meningar kring undervisningen och hur dess 

utformning och struktur ska se ut. Vidare diskuteras lärarnas arbetssituation i allt större grad 

och det vilar helt klart ett orosmoln över svensk skola idag där många undersökningar och 

artiklar påvisar brister i just lärarnas arbetsmiljö (DN 2013). 

 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse av lärares upplevelser och 

erfarenheter av sitt yrke, specifikt med avseende på gränsdragning mellan arbete och fritid. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet har vi arbetat fram tre frågeställningar: 

 

- Hur upplever lärarna sin yrkesroll i förhållande till kravet på flexibilitet och tillgänglighet? 

- Hur upplever lärarna gränsdragningen mellan arbete och fritid? 

- Vilka strategier använder lärarna för att hantera gränsdragningen mellan arbete och fritid?  
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1.2 Avgränsningar 
Vi ämnar undersöka svenska lärares upplevelser och erfarenheter av sitt yrke med avseende 

på gränsdragning mellan arbete och fritid. Vi har därför valt att avgränsa vår undersökning till 

en grundskola i Sverige. Således syftar studien inte på att undersöka gränslöshet i förhållande 

till läraryrket ur ett internationellt perspektiv. Vi har vidare valt att fokusera studiens urval till 

lärare som undervisar i årskurs 6-9. Detta då vi eftersträvar att de intervjupersoner som ingår i 

studien ska inneha en liknande arbetssituation vilket skapar förutsättningar för ett mer 

rättvisande resultat samt analys. 
 

1.3 Disposition 
I det första kapitlet presenteras ett inledningsavsnitt vilket behandlar och problematiserar det 

aktuella forskningsområdet för att ge läsaren en inblick av studiens innehåll. Detta avsnitt 

följs av studiens syfte och frågeställningar. Vidare behandlas studiens avgränsningar i det 

avslutande avsnittet i kapitel ett. I det andra kapitlet redogör vi för den forskning som tidigare 

genomförts och kan betraktas som relevant utifrån forskningsområdet. Inledningsvis 

presenteras forskning som gjorts av gränslöshet i arbetet vilket följs av ett avsnitt som redogör 

för forskning som gjorts av läraryrket. I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska 

referensram som valts för att möjligöra för analys av de empiriska material som samlats in i 

studien. I det fjärde kapitlet återfinns de metodval som vi valt att använda oss av i vår 

undersökning samt en redogörelse för vårt tillvägagångssätt genom studien. Detta kapitel 

avslutas med en beskrivning av hur studiens metodval påverkar och förhåller sig till reabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat och analys 

utifrån fem teman som vi identifierat i vår empiri och kapitlet avslutas med de slutsatser som 

kan dras av studiens resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Det sjätte 

kapitlet avslutar uppsatsen och här diskuteras studiens resultat. Kapitlet avslutas med en 

presentation av förslag på vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 
Vi har valt att dela upp vår forskningsöversikt i två delar, dels forskning om det gränslösa 

arbetet med fokus på den teknologiska utvecklingen och dels forskning om läraryrket. Den 

forskningssökning som vi genomfört i studien har förlagts till tre databaser: 

Örebrouniversitetets bibloteksdatabas, Diva samt Sociological Abstracts. I dessa databaser har 

våra sökord varit: teacher, flexibility, work time, work, home, borders between work and home 

samt gränsdragning mellan arbete och fritid. I detta avsnitt ämnar vi presentera ett urval av 

den forskning som vi anser vara relevant utifrån studiens aktuella undersökningsområde. 

 

2.1 Det gränslösa arbetet  
I vår uppsats vill vi undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av sitt yrke, i avseende på 

gränsdragning mellan arbete och fritid. Mycket av den forskning som fokuserar på relationen 

mellan hemmet och arbetet påvisar en utveckling där gränsdragningen mellan dessa två 

områden har blivit allt mer otydlig. Vidare ser vi att den teknologiska utvecklingen och dess 

inverkan på relationen mellan hem och arbete är ett område som är aktuellt i dagens 

forskning. 

 

Gränslöshet och flexibilitet är idag mycket omskrivna ämnen inom den sociologiska forskning 

som bedrivs med fokus på arbetsliv och organisation. Allvin, Wiklund, Härenstam & 

Aronsson (1999) har i sin studie Frikopplad eller frånkopplad, undersökt hur kraven på 

gränslöshet och flexibilitet i organisationer påverkar de anställda. Studien har en kvalitativ 

ansats och bygger på intervjustudier där 14 personers utsagor har bearbetats och analyserats. I 

resultatet presenteras att det i dagens arbetsliv finns ett starkt fokus på arbetets innehåll, då 

intervjupersonerna återkommande talar om vad de gör och vill åstadkomma i arbetet. Detta 

istället för att fokusera på faktorer som kan hänföras till arbetets form, till exempel befattning 

eller yrkestitel. Således bör vi idag inte tala om en generaliserad förbestämd utformning av 

arbetet. Idag är det istället mer relevant att tala om individens målsättningar i förhållande till 

arbetsuppgifterna (Allvin et al. 1999:17). Vid analys av materialet har tre olika betydelser av 

gränslöshet i förhållande till det yrkesverksamma påvisats. Dels har en ökad flexibilitet i 

förhållande till arbetsvillkor som exempelvis arbetstid, anställningsform, arbetsplats samt 

arbetsorganisation påvisats. Vidare beskrivs den heterogenisering som skett i förhållande till 

arbetsuppgifter och arbetsåtaganden, vilket resulterat i att anställda idag måste anpassa sig i 

förhållande till det aktuella åtagandet. Detta som ett resultat av att de villkor som ställs i det 

vardagliga arbetet så vitt skiljer sig beroende på den rådande uppgiften. Slutligen har studien 

även identifierat en tredje process som bidrar till en ökad gränslöshet. Fokus ligger här på 

själva arbetsprocessen som beskrivs ha frångått den traditionella synen på att 

tillverkningsprocessen har en fastställd början och slut. Något som idag istället ersatts med en 

tolkningsprocess där information betraktas som huvudfokus genom en process där den 

transformeras och förädlas (Allvin et al. 1999:40).  

 

Även Montgomery, Panagopoulou, Peeters och Schaufeli (2005) har studerat relationen 

mellan hemmet och arbetet. I studien beskrivs dessa två domäner som de viktigaste i den 

yrkesverksamme individens liv. Syftet med studien är att se hur en utsuddning av gränser 

mellan dessa två domäner, genom förändrade familjekonstellationer samt teknologisk 

utveckling som möjliggör för att arbetet kan utföras oberoende av tid och plats, påverkar 

människors uppfattning av sin vardag. Studien bygger på tio intervjuer med anställda vid Irish 
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Information Technology (IT) company. Intervjumaterialet analyserades sedan med hjälp av 

diskursanalys och resultatet påvisar att intervjupersonerna generellt inte gör ett särskiljande 

mellan hem och arbete. Studiens resultat visar att individer allt mer genomgående talar om 

framgång i relation till yrkesrelaterade aktiviteter. Beskrivning av upplevd framgång hos 

intervjupersonerna kan således hänföras i större utsträckning till arbetets domän i jämförelse 

med hemmets. Vidare visar deltagarnas beskrivningar tydligt hur de två domänerna är 

svårskiljaktiga. Genom att de kontinuerligt i sina beskrivningar av respektive domän tenderar 

att involvera det andra (Montgomery et al. 2005). 

 

För att påvisa hur den samtida utvecklingen har påverkat relationen mellan arbete och fritid 

har Renaud, Ramsay och Hair (2006) tagit fasta på teknologi, i form av IT och internet, och 

människors upplevelse av det ökade informationsutbyte som sker i dagens samhälle. I artikeln 

undersöks e-mail ur ett mottagarperspektiv, genom att studera användandet och upplevelsen 

av denna kommunikationsform och hur den påverkar människors vardag. Resultatet av 

studien, som bygger på en global internetbaserad enkätsstudie med svar från 177 individer, 

påvisar bland annat ett mycket utbrett e-mail användande där 55 % av deltagarna uppgav att 

de låter arbetsmailen vara igång även under den tid de spenderar i hemmet. Vidare svarar 25,7 

% att de kollar sin mail inom en intervall av 15 minuter. Studien visar svårigheter att göra 

gränsdragningar mellan arbete och det privata då många tenderar att använda samma mail för 

privata och jobbrelaterade angelägenheter (Renaud et al. 2006). 

 

Andra forskare som studerat IT, internet i relation till arbete är tekniska utvecklingen är Mills, 

Hu, Beldona & Clay (2001) som i sin artikel visar anställdas privata aktiviteter online under 

arbetstid. Denna aktivitet beskrivs i artikeln som “cyberslacking”. Resultatet visar att 

anställda spenderar arbetstid till icke arbetsrelaterad surfing i form av exempelvis personliga 

e-mail, shopping, spel, arbetssökande och sökande av pornografiskt material (Mills et al. 

2001). Undersökningen visar att icke arbetsrelaterade onlineaktiviteter genomsnittligt upptar 

2,5 timmar av anställdas tid dagligen. Resultatet påvisar således hur den privata domänen 

påverkar arbetet på ett tydligt sätt och gjort den tidigare så klara gränsdragningen mellan 

privatliv och arbetsliv problematiskt och svårhanterlig. Av resultatet har Mills et al. påvisat tre 

huvudproblem som “cyberslacking” genererar: En felaktig användning och ett uttömmande 

av företagsresurser, minskad produktion och förtjänst samt privat surfande kan generera 

juridiska problem för företaget (Mills et al. 2001).  

 

2.2 Läraryrket 
Mycket av den forskning som berör läraryrket tar främst fasta på pedagogiska aspekter där 

relationen mellan lärare och elev betraktas som det centrala. Lärande är självklart en process i 

läraryrket som inte ska negligeras, men i förhållande till de alarmerande uppgifter som 

ständigt återkommer i media angående läraryrket bör mer forskning ta fasta på lärarnas 

uppfattning av sin egen yrkesroll. Centralt inom den forskning som finns inom studieområdet 

visar en omvälvande förändring som medfört en större arbetsbelastning och där läraren i sin 

yrkesroll fått axla ett ökat ansvar.  

 

Galton och MacBeath (2008) genomförde en studie under en femårsperiod mellan 2002-2006 

vars syfte var att studera grundskolelärare och deras arbete i skolor i Storbritannien. 

Genomgående i de undersökningar som gjort, beskriver lärare arbetsmängden som det största 

problemet och den vanligaste orsaken till stress. Andra konsekvenser av denna utveckling 

anses vara utbrändhet samt att lärare inte upplever tillfredsställde i förhållande till sina 
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arbetsuppgifter och väljer att söka sig till andra yrken (Galton & MacBeath 2008:12). Vidare 

presenteras också en undersökning som visar på en ökning av det arbete som lärarna bedriver 

utanför den ordinarie arbetstiden. Genomsnittligt uppgav lärarna att de spenderade tio timmar 

per vecka på arbetsrelaterade uppgifter på kvällar och under helger. Dessa aktiviteter utgörs 

främst av möten med elever och föräldrar, förberedelser, planering och rättningar (Galton & 

MacBeath 2008:48).  

 

Brante (2008) påvisar den förändring som skett inom läraryrket under de senaste 30 åren i 

Sverige. Denna förändring karaktäriseras av en ökad komplexitet och intensifiering. 

Utvecklingen beskrivs ha skett i tre steg, där det första utgörs av förändringar i samhället, 

exempelvis kulturella- och klassförändringar som kan medföra svårigheter att både förhålla 

sig till sina elever samt sin yrkesroll. Vidare beskrivs en utveckling präglad av ständiga 

reformer och intensifiering av arbetsrelaterade uppgifter som innebär att det blir mindre tid 

över för varje specifik uppgift. Den tredje förändringen gäller lärarrollen och förväntningar att 

vara en tydlig förebild, då lärare genom sitt agerande ska influera och guida eleverna och 

klara av flera uppgifter samtidigt, multitasking. Denna nya kravbild anses kunna leda till ökad 

risk för stress och utbrändhet (Brante 2008). Att kunna hantera många situationer på samma 

gång, kan vara positivt i många avseenden, dock riskerar detta att leda till stress och en 

krävande arbetsmiljö. Brante föreslår, som lösningar på här nämnda problem inom läraryrket, 

att till exempel skapa ett system där det är färre elever per klass, mer tid för varje klass, mer 

tid åt planering, och ett större samarbete lärare emellan. Dessa åtgärder kan dock kräva en stor 

ekonomisk insats och därmed vara svåra att genomföra för många mindre skolor. Därför 

gäller det att i första hand få lärarna medvetna om sin situation och uppmuntra dem till att 

prata om hur de upplever sitt arbete och försöka hitta en eventuell lösning utifrån det (Brante 

2008). 

 

 

2.3 Sammanfattning 
Den forskningsöversikt som detta avsnitt baseras på visar att de områden som ingår i studien 

är att betrakta högaktuella i dagens samhällsdebatt. De studier som gjorts om gränslöst arbete 

har påvisat att gränsen mellan arbete och fritid allt mer har suddats ut. Studierna visar 

enhetligt till en utveckling där de förväntningar och krav som finns på individen i förhållande 

till sin yrkesroll som allt mer flexibel. Arbetet idag upplevs inte på samma sätt följa en 

utstakad linje, utan de krav och förväntningar som ställs har antagit en mer individualiserad 

karaktär. Var och när arbetet utförs har genom teknologisk utveckling minskat i relevans inom 

många yrkeskategorier. Således kan en tydlig förändring summeras som en minskad betydelse 

av tid och rum i förhållande till utförandet av arbetsuppgifter. Den forskning som vi vidare 

valt att ta del av påvisar att det inte enbart är arbetet som sfär som påverkat det privata utan att 

många genom avsaknad av struktur även utför privata angelägenheter under schemalagd 

arbetstid. Vald forskning visar att denna gränsdragningsproblematik kan ha negativa 

konsekvenser för både organisationer samt för individer. Dock är det viktigt att de studier som 

gjorts även påvisar att en ökad flexibilitet och tillgänglighet inte nödvändigtvis behöver 

medföra negativa konsekvenser. Det nya gränslösa arbetet skapar även förutsättningar för 

anställda att själva ta ansvar och styra sitt arbete, vilket upplevs stimulerande och positivt.  

 

Den forskning som gjorts om läraryrket har påvisat ökade krav i yrket vilket resulterat i att allt 

mer arbete har överförts från själva arbetsplatsen till hemmet. Dessa studier har dock inte valt 

att ta fasta på hur lärarna i sin yrkesroll upplever denna förändring. Vidare visar de studier 

som fokuserat på läraryrket i enlighet med de studier som undersökt gränslöshet i arbetslivet 
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att det i dagens arbetsliv råder en högre förändringshastighet till vilken de anställda måste 

anpassa sitt utförande och planerande till. Vi hittade i vår forskningsgenomgång studier som 

påvisat en ökad arbetsbelastning inom lärarkåren som resulterat i att allt mer arbete överförts 

till kvällar och helger. Vi är dock medvetna om att den internationella studien som gjorts 

inom läraryrket i vår tidigare forskning kan vara svår att generalisera till svensk skola då 

skolväsendet kan skilja sig åt mellan länder. Dock har vi inte lyckat lokalisera någon 

forskning som direkt undersökt lärarnas upplevelse av denna förändring. Här menar vi att vår 

studie kan bidra till att fylla denna eventuella kunskapslucka alternativt inspirera till vidare 

forskning.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som kommer tillämpas i vår analys av det 

empiriska materialet. Den begreppsapparat som ingår i studien har valts i relation till 

forskningsområdet samt det empiriska material som samlats in. Vi har försökt att röra oss 

mellan teori och empiri under studiens gång. Detta förhållningssätt mellan teori och empiri är 

en abduktiv forskningsprocess (Fejes & Thornberg 2009:24).  Inledningsvis definieras de två 

huvudsakliga domäner, arbete och fritid. Efter detta följer en beskrivning av två modeller som 

påvisar hur dessa domäner förhåller sig till varandra samt vilka konsekvenser detta får för 

individen. Dessa två modeller är konkurrensmodellen samt överspridningsmodellen. 

Efterföljande del behandlar ett avsnitt som redogör för teori och begrepp i förhållande till 

gränsdragning. I denna del av kapitlet förtydligas begreppet gräns samt hur begreppen tid och 

rum fått en annan betydelse i dagens samhälle i jämförelse med tidigare. Avslutningsvis 

återges en kort sammanfattning av på vilket sätt den teoretiska referensramen är relaterad till 

studiens syfte och frågeställning samt hur den ämnas tillämpas.  

 

 

3.1 Två domäner 
Allvin (2006) beskriver att arbete och familj under stora delar av människans historia har varit 

tätt förknippade. Genom den förändring som skett under de senaste 200-300 åren som ett 

resultat av industrialiseringen skapades en gränsdragning mellan arbete och fritid. Arbetet 

skildes från hemmets sfär och förlades till andra platser i både tid och rum (Allvin 2006:104). 

Innan marknadsekonomins framväxt kunde majoriteten av det arbete som utfördes hänföras 

till familjens egen konsumtion, genom att exempelvis odla sina egna grödor. Genom 

industrialiseringen segmenterades en gräns vilken utgjorde ett åtskiljande mellan aktiviteterna 

att generera en inkomst och att ta hand om familjemedlemmar. Arbetet och 

familjeangelägenheter förlades till olika platser och till olika tider (Sue 2000). Genom den 

utveckling som idag skett i det postindustriella samhället har denna traditionella uppdelning i 

avseende på gränsdragning mellan arbete och fritid blivit en allt mer individuell angelägenhet. 

Krav på flexibilitet och en minskad relevans av tid och rum inom dagens arbetsmarknad har 

resulterat i att distinktionen mellan arbete och fritid inte längre regleras av stämpelklockan 

utan istället styrs av individen själv. Denna förändring av utförandet av arbetet i termer av var 

och när har resulterat i en gränsdragningsproblematik mellan de två domänerna arbetet och 

hemmet. Vidare ska det poängteras att denna gränsdragningsproblematik även sker i den 

privata domänen. Även i denna domän tvingas idag människor ta ett större ansvar som ett 

resultat av den rådande samhällsutvecklingen (Allvin 2006:104).  

 

Centralt inom den forskning och de teorier som finns inom området av gränsdragning mellan 

arbete och fritid är att det finns två domäner eller sfärer som den yrkesverksammes liv kan 

delas upp i. Det ena domänen kan hänföras till det professionella och yrkesverksamma, det 

vill säga den del av människors liv som kan relateras till arbete. Inom den motsatta domänen 

eller sfären placeras all den aktivitet som är icke-arbetsrelaterad, det vill säga primära 

aktiviteter i människors liv likt fritid, hem och familj. De teorier och den forskning som 

bedrivits inom området har fokuserat på att visa hur dessa domäner förhåller sig till varandra 

(Allvin 2006:103). Respektive domän innehåller uppsättningar av regler och normer som 

individen måste förhålla sig till. Således betraktas individens agerande påverkas beroende på 

inom vilken domän den befinner sig i. En individs liv kan beskrivas delas upp i två världar, 

inom vilka individen innehar olika roller som medför olika förväntningar. Denna 

gränsdragning utgörs inte enbart av aktiviteter som kan hänföras till endera domän i 

förhållande till tid och rum. Inom respektive eftersträvas även olika typer av syften. Inom den 
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yrkesverksamma domänen tillfredställs främst upplevelsen av att erhålla en inkomst samt att 

uppleva framgång och bedrifter. Inom den domän som hänförs till hemmet skapas främst 

möjligheter till att uppnå tillfredsställelse genom nära relationer samt personlig lycka (Sue 

2000). Denna uppdelning mellan de två domänerna har i dagens samhälle antagit en mer 

individuell karaktär där nu individen i allt större utsträckning är ansvarig att särskilja arbete 

och övrigt liv. Orsaken till detta är den ökade flexibilitet som spritt sig inom båda sfärerna 

(Allvin 2006:104). 

 

Det finns inget entydligt svar på vilket förhållningssätt individen bör tillämpa i relationen 

mellan arbete och fritid. Både bland de som väljer att till fullo integrera de två domänerna 

samt bland de som väljer att dra en tydlig gräns återfinns individer som upplever sina liv på 

ett positivt och framgångsrikt sätt såväl som de som beskriver sina liv i mindre positiva 

termer. Således finns inte en på förhand bestämd bild av hur balansen mellan de båda 

domänerna bör ser ut (Sue 2000). Inom det aktuella studieområdet gränsdragning finns en 

uppsjö av teorier som tar fasta på hur de båda domänerna förhåller sig till varandra samt 

påverkar individen. Två av dessa är konkurrensmodellen samt överspridningsteorin.  

 

3.2 Konkurrerande domäner 
Konfliktteorin eller som även kan benämnas som konkurrensmodellen tar fasta på att det finns 

ett konkurrerande växelspel mellan de två domänerna. Genom den samhällsutveckling som 

skett betraktas det inom detta synsätt inte längre som relevant att förhålla sig till arbete och 

fritid som två tydligt separata domäner. Istället väljer man att betrakta de båda livssfärerna 

som konkurrerande om de resurser som individer har att tillgå, i form av exempelvis tid och 

ansträngning (Zedeck & Mosier 1990). Konflikten mellan de två livssfärerna uppstår då dessa 

inte är att beteckna som kompatibla med varandra då de innehåller så vitt skilda normer och 

förväntningar. Således betraktas det som nödvändigt att individen måste göra uppoffringar i 

ena sfären för att kunna uppnå framgång i den motsatta. Individer betraktas inom denna teori 

inneha olika roller som de iklär sig beroende på kontexten. Dessa rolluppsättningar kan 

exemplifieras som förälder inom den privata sfären alternativt lärare inom den 

yrkesverksamma. Om kraven i respektive sfär ämnar bli för höga riskerar de olika rollerna i 

respektive sfär att hamna i konflikt med varandra. Denna konflikt riskerar vidare att resultera i 

negativa konsekvenser för individen, exempelvis stress (Zedeck & Mosier 1990).  

 

Studier visar på tendenser där majoriteten av de konflikter och gränsöverskridningar som sker 

kan hänföras till att den yrkesverksamma domänen inkräktar på den privata. Detta resulterar i 

en konflikt då de resurser som återfinns inom den privata domänen blir lidande och 

begränsade. En konflikt uppstår då intressen i den ena domänen tvingas ge vika för den andra. 

Dock är det inte enbart så att arbetet inkräktar på det privata. Självklart uppstår även 

situationer där angelägeneter som berör den privata sfären förs över och inkräktar i det 

yrkesverksamma livet. Detta betraktas få konsekvenser för arbetet som till exempelvis en 

bristfällig arbetsprestation. Således betraktas inom denna teori familjeangelägenheter som en 

av de främst bidragande faktorerna till minskad produktivitet, frånvaro i förhållande till 

arbetet samt tröghet i arbetsprocessen. Vidare visar forskning till att depressiva symptom 

förekommer allt mer frekvent vid de tillfällen då det privata träder in i det yrkesverksamma 

(Allvin 2006:107). Centralt för denna teori blir att framgång i en domän kräver uppoffringar i 

den motsatta. Således måste individen inta antingen ett familjeorienterat alternativt ett 

arbetsorienterat perspektiv. Om detta inte görs riskerar de båda domänerna att hamna i 

konflikt med varandra vilket kan leda till negativa konsekvenser för individen (Zedeck & 
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Mosier 1990). Dock är detta förhållningssätt till de två domänerna inte nödvändigtvis att 

betrakta som sanning eller korrekt. Alternativa modeller och teorier har antagit andra 

perspektiv på hur arbete och hemmet förhåller sig till varandra. 

 

 

3.3 Ömsesidigt gynnade domäner 
Likt konfliktteorin utgår överspridningsmodellen från att individer innehar en mängd roller. 

Dock påvisar denna modell att den överspridning som sker mellan de två domänerna inte 

nödvändigtvis är av negativ karaktär. Möjligheten att växla mellan roller kan istället skapa 

förutsättningar för att uppleva meningsfullhet samt att livet som helhet blir mer intressant. 

Dessa roller kan exempelvis utgöras av förälder, hustru eller anställd. Detta förutsätter att 

antalet roller och de krav som dessa roller ställer på individen begränsas inom ramen för vad 

som är hanterbart för individen (Barnett & Hyde 2001). Om dessa krav uppfylls kan 

upplevelser i den ena domänen medföra positiva upplevelser i den motsatta. Genom 

deltagande i flera domäner anses även flera olika möjligheter skapas, exempelvis en ökad 

inkomst, större socialt nätverk, större möjlighet att uppnå framgång i livet samt att ge ett mer 

extensivt perspektiv (Barnett & Hyde 2001). Vidare beskrivs de båda domänerna i form av 

regler och normer inte stå i kontrast mot varandra, istället betraktas likheter finnas inom de 

olika domänerna. Detta bidrar till att välmående och andra känslor inte konserveras och 

endast upplevs inom den specifika domänen där det skapats utan istället beskrivs en upplevd 

känsla spridas även till den andra domänen. Således uppfattas inte enbart exempelvis glädje i 

förhållande till arbetet endast inom arbetets domän utan påverkar även den privata (Zedeck & 

Mosier 1990).  

 

I förhållande till självuppfattning beskriver överspridningsmodellen att det inte finns någon 

tydlig gräns mellan sfärerna, utan vardera domän påverkar individens beteende och 

upplevelser. Detta sker genom att strukturer och ramar från respektive domän påverkar och 

formar bilden av oss själva och vår omgivning. Vidare visar denna modell till att upplevelsen 

i förhållande till sin jobbdomän ofta står i samklang med upplevelsen av livet i sin helhet. Om 

således inställningen gentemot arbetet förbättras anses även upplevelsen i förhållande till livet 

generellt öka. På samma sätt beskrivs en minskad tillfredsställde i arbetet ha en negativ 

inverkan på livet i allmänhet (Zedeck & Mosier 1990). 

 

Överspridningsmodellen antar ett generellt positivt förhållningsätt gentemot samspelet mellan 

arbete och fritid. Dock är det även centralt att påvisa att denna teori inte endast utgår från att 

det är positiva upplevelser som överförs eller sprids mellan domänerna. Istället kan även 

aspekter som antar en negativ karaktär överföras. Exempelvis kan stress som uppstår under 

arbetstid påverka individen negativt i den privata sfären. Andra situationer där negativa 

upplevelser inom den yrkesverksamma domänen kan påverka det privata är om arbetet 

upplevs monotont alternativt att betrakta som trist, detta kan resultera i minskad produktivitet 

hos individen. Detta riskerar även föras över till den privata sfären där individen inte orkar 

delta i aktiviteter med exempelvis familjemedlemmar (Zedeck & Mosier 1990). 

Överspridningsmodellen förutsätter i kontrast till konkurrensmodellen att relationen mellan 

livets båda domäner inte nödvändigtvis konkurrerar utan har ett större utrymme för samspel 

domänerna emellan.  
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3.4 Gränsdragning 
Vi har här valt att använda oss av Sue (2000) definition av begreppet gräns. Gränser syftar på 

ett särskiljande mellan två domäner. Gränsen påvisar och definierar inom vilka ramar olika 

aktiviteter som kan hänföras till respektive domän anses börja och sluta. Viktigt är att betona 

att dessa gränser baseras på tidsmässiga, psykiska samt fysiska faktorer. Tidsmässiga faktorer 

i avseende på gränsdragning fokuserar på aspekter som kan relateras till tid, exempelvis 

arbetsplatsförlagd arbetstid. Fysiska gränsdragningar kan exempelvis ses som arbetsplatsen 

kontra hemmets utformning, således vart man befinner sig. Slutligen kan den psykiska 

gränsen beskrivas fokusera på emotionella värden och hur vi individer tänker och resonerar i 

förhållande till de båda domänerna. Den psykiska gräns som uppstår är den gränsdragning 

som individen anses ha störst möjlighet till att själv reglera (Sue 2000).  

 

Centralt är vidare att poängtera att dessa gränser inte utgör ett totalt särskiljande mellan de 

båda domänerna. Både psykiska och fysiska utbyten sker mellan de båda domänerna. Ofta 

sker detta genomträngande av gränsen på ett oproblematiskt sätt som inte resulterar i några 

direkta konsekvenser för individen. Gränsen mellan arbete och privatliv är inte heller statisk 

eller beständig utan antar ofta en flexibel karaktär. Beroende av den aktuella livssituationen 

kan aktivitet i den ena livssfären medföra att den domänen ökar alternativt minskar i 

förhållande till den andra. Vidare kan även situationer uppstå där gränsen anses upphöra inom 

vissa områden där arbete och privatliv inte längre upplevs kunna relateras exklusivt till en 

specifik domän (Sue 2000).  

 

Ovanstående kan relateras till Giddens (1996) som i sin bok Modernitetens följder skriver om 

den utveckling som skett i avseende på tid och rum. Under tidigare epoker har “när” 

genomgående varit sammankopplat med “var”. Således kan förhållandet mellan tid och rum 

beskrivas som tätt förknippat. Sociala relationer är i dagens samhälle att betrakta som 

världsöverspännande. Detta beskrivs ha medfört att relationen mellan tid och rum har 

förändrats. Genom den utveckling som skett i dagens samhälle har platsens betydelse minskat. 

Detta kan beskrivas som en process där rummet har lösgjorts från platsen. Det rum som man 

befinner sig i kan beskrivas ha utvidgats genom teknologisk utveckling vilket har skapat en 

möjlighet till global närvaro. Det geografiska och termer som närvaro innehar således inte 

samma betydelse i dagens samhälle. Vi kan befinna oss i samma rum utan att finnas på 

samma plats. Detta kan exemplifieras med den globalisering som återfinns i dagens samhälle, 

där relationer idag definieras som världsöverskridande och inte begränsade, som tidigare, till 

det lokala. Vi kan i nuet kommunicera med familj och affärspartners som befinner sig i andra 

länder, till och med andra världsdelar. Tiden kan vidare beskrivas ha genomgått en förändring 

som medför att tidsbegreppet har standardiserats och globaliserats. Majoriteten av den sociala 

kommunikation och interaktion som sker idag är således inte att betrakta som kopplade till 

samma tid och plats. Kommunikation och handlande kan genom denna process beskrivas 

möjliggöras att ske här och nu med parter som befinner sig på en annan plats men i samma 

rum. Denna utveckling kan sammanfattas som att var och när har fördelats i av varandra 

oberoende dimensioner (Giddens 1996:26-27). Denna uppdelning kan exemplifieras av att 

många arbeten idag inte längre är tydligt bunden till en specifik plats eller tid. Idag har 

exempelvis tillgängligheten ökat och många tjänster är möjliga att tillgå under dygnets alla 

timmar (Allvin 2006:103-104). 
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3.5 Sammanfattning och teorireflektion  
Den teoretiska begreppsapparat som valts i studien visar på att individens liv kan delas upp i 

två domäner där den ena kan hänföras till arbetet och den andra till övrigt liv, vilket omfattar 

familj och andra privata angelägenheter. Detta som ett resultat av den utveckling som skett 

genom industrialiseringen vilket bland annat kan beskrivas som en förändring av relationen 

mellan tid och rum. Den gräns som beskrivs finnas mellan de båda domänerna är inte att 

betrakta som faktisk eller statisk. Utbyten mellan de båda domänerna sker genomgående och 

ofta på ett oproblematiskt sätt. Hur dessa två domäner förhåller sig till varandra är svårt att 

förutsäga. Olika teorier och modeller har ämnat påvisa hur aktiviteter inom en domän 

påverkar den motsatta, två av dessa modeller är konkurrensmodellen samt 

överspridningsmodellen. Den förstnämnda konkurrensmodellen tar fasta på att samspelet 

mellan de båda domänerna antar en negativ karaktär då de tvingas att konkurrera om de 

resurser som individen har att tillgå. På ett motsatt sätt förutsätter överspridningsmodellen att 

deltagande i de båda domänerna kan generera positiv energi för individen.  

Den teoretiska referensram som ingår i forskningen skapar förutsättningar för att besvara de 

frågeställningar och syfte som studien baseras på samt identifiera andra teman och data som 

det empiriska materialet kan innehålla. Genom att visa att förhållandet mellan arbete och fritid 

inte behöver ha ett på förhand fastställt utfall skapas förutsättningar till att analysera det 

empiriska materialet på ett förutsättningslöst och objektivt sätt. Studiens resultat ämnar påvisa 

de upplevelser och erfarenheter som lärarna har i förhållande till gränsdagning mellan arbete 

och fritid. Den utvalda begreppsapparaten ger möjlighet att förklara hur förhållandet mellan 

domänerna både kan vara av positiv och negativ karaktär. Vidare upplever vi att de teorier 

som ingår i studien skapar förutsättningar till diskussion, sammanställning och jämförelse.  
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4 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt i studien. Inledningsvis beskrivs vår 

förförståelse inom ämnet samt val av metod motiveras och redogörelse av de urval vi gjort. 

Vidare presenteras intervjuguide, intervjugenomförande och de etiska överväganden som 

gjorts. Sist i avsnittet diskuterar vi även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

 

4.1 Förförståelse  
För att förstå, tolka och skapa mening i det som sker i vår omvärld har vi alla en slags 

förförståelse som hjälp. Det är svårt att undgå denna förförståelse i uppsatsskrivande och det 

är viktigt att vara medveten om att ämnesval och tolkning i studien kan präglas av detta. All 

den förståelse som skapas baseras utifrån referensramar som vi bär på (Widerberg 2008:26). 

Vi ser det därför viktigt att klargöra de eventuella förförståelser som kan ha färgat vår 

forskningsprocess. Vi har båda familjemedlemmar som har varit eller är verksamma inom 

läraryrket. Vidare har vi själva även befunnit oss i skolans värld under de senaste 15 åren. Vi 

har båda en upplevelse av att många lärare gör väldigt mycket och kanske ibland mer än vad 

som krävs. Skolan och läraryrket är idag två mycket centrala och omdebatterade ämnen i 

dagen samhälle. Under senare tid har denna debatt främst antagit en negativ karaktär. Detta 

har självklart resulterat i att vi har en viss förförståelse av hur skolan är och fungerar som 

arbetsplats. Vi har själva varit yrkesverksamma inom andra områden vilket gjort att vi har 

personliga erfarenheter av hur arbetet förhåller sig till det övriga livet. Vi ämnar trots vår 

förförståelse undersöka det aktuella studieområdet utifrån ett så förutsättningslöst och öppet 

sätt som möjligt.  

 

 

4.2 Val av metod 
Studien ämnar lyfta fram och lägga fokus på lärarnas upplevelser och därmed har en flexibel 

kvalitativ intervjustudie varit mest lämplig (Bryman 2011:412). Vi har valt att arbeta utifrån 

kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer då vi velat få en mer omfattande förståelse av 

hur lärare ser på gränsdragning mellan arbete och fritid. En kvalitativ intervju ger en större 

möjlighet att få denna djupa förståelse av intervjupersonernas upplevelser samt att ställa 

följdfrågor (Bryman 2011:413). Genom att tillämpa detta metodval ges goda förutsättningar 

att besvara det syfte och frågeställningar som studien bygger på. Vidare ger intervjuerna med 

lärarna en möjlighet till att hitta nya teman och begrepp som hade undgåtts i till exempel en 

kvantitativ enkät. Kvantitativa metoder ämnar till att generera data som kan generaliseras, 

medan en kvalitativ metod likt vår studie bygger på fokuserar på att skapa en ökad kontextuell 

förståelse av studieområdet (Bryman 2011:371-372). Vi har utformat en intervjuguide och 

därefter intervjuat sju lärare på en friskola i Mellansverige. Samtliga intervjuer har skett i 

lärarnas arbetsmiljö där de känt sig trygga.  

 

 

4.3 Urval 
Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av 

gränsdragning mellan arbete och fritid valde vi att kontakta en skola i Mellansverige. Valet av 

skola gjordes genom att vi kontaktade en till av oss bekant person med en högre anställning 

vid skolan. Vi informerade om studiens syfte och undersökningsområde och lämnade en 

tydlig bild av vilka intervjupersonen vi önskade få möjlighet att träffa, denna bild utgörs av 
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yrkesverksamma lärare som undervisar i årskurs 6-9. Efter samtal med den kontaktperson som 

vi hade vid skolan påvisades att de anställda lärarna motsvarade de kriterier som vi nämnt 

ovan.  

 

Vi har därmed haft två nivåer i vår urvalsprocess. Vi valde först vilken skola vi ville göra vår 

undersökning, ett så kallat målinriktad urval. Vi har även gjort ett aktivt val av vilken årskurs 

lärarna skulle undervisa i. Detta innebär att skolan som valts ut att ingå i studien är relevant 

för vår studies syfte och problemformulering. Det är ofta rekommenderat att använda ett 

målstyrt urval i kvalitativa studier då det skapar förutsättningar för att en tydlig tråd mellan 

urvalet och forskningsfrågorna (Bryman 2011:434). Vi har i andra urvalsteget inte fritt kunnat 

välja intervjupersoner, utan av rektorn på skolan blivit tilldelade sju lärare som motsvarade 

den kravbild som urvalet bygger på. Utifrån den dialog vi fört med skolan blev vi tilldelade 

sju intervjupersoner som motsvarar de kriterier som studien bygger på. Antalet 

intervjupersoner var på förhand inte bestämt, men vi hade blivit garanterade att få tillgång att 

intervjua fem personer. Eftersom vi upplevde att ett ökat antal intervjuer skulle möjligöra för 

ett rikare och mer omfattande material valde vi att genomföra samtliga sju intervjuer. 

Eftersom studiens undersökningsområde är mycket specifikt är det att betrakta som väsentligt 

att de intervjupersoner som medverkar i studien bidrar till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att urvalet på ett tydligt sätt kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar skapas förutsättningar för att ge en mångfacetterad bild av det sociala 

fenomen som studien ämnar undersöka (Bryman 2011:350).  

 

Lärarna i studien varierar i åldrarna 34-55. Fyra av lärarna är män och tre är kvinnor, 

majoriteten har barn och samtliga lever i en tvåsamhet. Yrkeserfarenheten varierar mellan 6-

30 år och samtliga lärare har arbetat på flera olika skolor under sin yrkesverksamma tid. 

Anställningstiden vid den aktuella skolan varierar mellan 4-13 år och samtliga lärare har en 

avslutad högskole- eller universitetsexamen. Vi vill inte närmare gå in på varje specifik 

lärares information då det skulle riskera att röja deras identitet.  

 

4.4 Intervjuguide 
Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide i vår studie där vi utgått från tre 

huvudteman. Vi har i intervjuguiden en mängd frågor utifrån dessa teman, men har gett 

utrymme för nya frågor under intervjuernas gång samt även låtit intervjupersonerna svara fritt 

och utforma svaren på sitt eget sätt. En semistrukturerad intervju är en flexibel intervjuprocess 

och det läggs även stor vikt vid hur intervjupersonen tolkar och uppfattar frågor där det som 

tidigare nämnt ges utrymme för intervjupersonerna att ta upp teman de själva är intresserade 

av (Bryman 2011:415). Detta uppfattar vi som en styrka då studien ämnar undersöka lärares 

upplevelser samt erfarenheter av sin yrkesroll i förhållande till gränslöshet i arbetet. En 

semistrukturerad intervju ger således goda förutsättningar till att aktualisera det berörda ämnet 

samtidigt som det ger utrymme för intervjupersonen att förmedla sin egen syn och 

uppfattning.  

 

Intervjuguiden är uppbyggd av tre huvudteman med respektive frågor utifrån dessa. Innan de 

tre huvudteman tas upp så började vi med bakgrundsfrågor för att få igång intervjun. Guiden 

bygger på totalt 22 frågor exklusive bakgrundsfrågorna. Vid några av intervjuerna tillkom 

följdfrågor, då vi som tidigare nämnt utgår från en flexibel semistrukturerad intervjuguide. 

Det första temat vi berör i intervjun är läraryrket. Detta för att få en bred ingång i samtalet 

med fokus på deras känslor och upplevelser om sitt yrke. Därefter berör vi temat 

gränsdragning där vi djupare går in på hur gränsdragning ser ut i intervjupersonernas liv. Som 
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avslutning tar vi upp temat strategi, för att få en förståelse för hur lärarna hanterar 

gränsdragning och vilka strategier de har för att dra gränser mellan arbete och fritid. Vi har i 

så i så stor utsträckning som möjligt ställt öppna frågor kring de valda temana för att undvika 

ledande frågor (Bryman 2011:419).  

 

Genom att använda teman i vår intervjuguide skapas det en större möjlighet att kunna koda 

och analysera materialet. Hur intervjuutförandet struktureras kan ha en avgörande påverkan 

av studiens slutliga utfall. Vid kvalitativa intervjuer är det centralt att eftersträva flexibilitet i 

förhållande till intervjustrukturen. Fokus bör ligga på att möjliggöra för intervjupersonen att 

påvisa sina personliga tolkningar och uppfattningar i förhållande till de teman som diskuteras 

(Bryman 2011:415). Således utformade vi en intervjuguide som gav intervjupersonerna 

möjlighet till att visa sin personliga syn och erfarenheter i relation till ämnet.  

 

 

4.5 Intervjugenomförande 
Samtliga intervjuer har ägt rum på intervjupersonernas arbetsplats. Vi blev tilldelade ett 

avskilt rum där intervjuerna kunde genomföras lugnt och ostört vilket är viktigt för att kunna 

utföra en bra intervju (Bryman 2011:421). Intervjupersonerna befann sig i en för dem naturlig 

lugn miljö, vilket vi tror kan ha skapat förutsättningar för att de skulle känna sig trygga i sin 

roll som intervjupersoner. Vid samtliga intervjuer har vi båda medverkat, men endast en av 

oss har innehaft rollen som intervjuare. Vid dessa tillfällen har den andre personen gjort 

anteckningar för att underlätta transkriberingsarbetet. Vi har därefter samtalat efter varje 

avslutad intervju för att summera intervjuerna samt att se till om någon revidering alternativt 

komplettering av intervjuguiden var nödvändig.  

 

Vid intervjun informerade vi intervjupersonerna om studiens syfte samt de etiska åtaganden 

som vi förhåller oss till i studien. Vidare informerade vi intervjupersonerna om att vi kommer 

att spela in intervjun och frågade om godkännande till detta. De sju intervjutillfällena ägde 

rum under två dagar, fem intervjuer genomfördes under den första dagen och två under den 

nästkommande. Intervjuerna i sin helhet varierade mellan 30 till 45 minuter. Samtliga 

intervjupersoner som deltagit i studien tackades med en godispåse och erbjöds erhålla en 

upplaga av uppsatsen när den var färdigställd.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 
Som forskare är det viktigt att se till etiska principer för att säkerställa intervjupersonernas 

integritet och säkerhet. Detta innefattar grundläggande etiska frågor så som integritet, 

konfidentialitet, frivillighet och anonymitet för de intervjupersoner vi valt att inkludera i vår 

studie (Bryman 2011:131). För att uppfylla informationskravet är vi som forskare skyldiga att 

informera om studiens syfte till de personer vi valt att inkludera i vår forskning, vilket vi 

gjorde på plats vid intervjutillfällena. Personerna ska även frivilligt delta samt att de har rätt 

att avvika från studien om och när de vill (Bryman 2011:131). Vidare ska deltagarna själva 

bestämma över sin medverkan för att forskningen ska uppfylla samtyckeskravet. Medverkan i 

studien har varit helt frivillig och våra intervjupersoner har varit medvetna om att de kunnat 

avbryta processen eller tacka nej om så önskas. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att 

behandla alla uppgifter om studiens berörda personer hemlig för obehöriga. Detsamma gäller 

de uppgifter som samlas in om personerna i studien endast ska syfta till att användas för 
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studiens forskningssyfte, det sistnämnda är nödvändigt för att uppfylla nyttjandekravet 

(Bryman 2011:132). Vi har behandlat den data vi samlat in med försiktighet och omsorg. Vi 

har inte visat materialet för någon annan och det empiriska materialet ska arkiveras så fort 

studien är klar, och kommer därav inte användas i andra syften. Vi har även kodat om 

intervjupersonernas namn i uppsatsen för att ytterligare säkerställa intervjupersonernas 

anonymitet. Alla intervjupersoner har på förhand informerats om samtliga etiska principer. 

Genom vårt tillvägagångssätt upplever vi oss uppfylla de kriterier som ställs inom 

forskningsetiken. 

 

 

4.7 Bearbetning, analys och tolkning av empirisk data  
Vid intervjutillfällena har vi med tillstånd från intervjupersonerna använt oss av en 

mobiltelefon för att spela in samtalen. Dessa inspelningar har vi därefter transkriberat efter 

varje intervju. Transkriberingarna är gjorda på ett så ordagrant som möjligt, dock inte 

medtagit pauser, skratt, puster med mera. Vi har därefter samlat allt transkriberat material och 

kategoriserat intervjuutsagorna efter olika centrala teman som vi identifierat i det empiriska 

materialet.  

 

Detta kan liknas med en hermeneutistisk tolkningsansats, då intervjupersonernas egna 

upplevelser stått i fokus. Genom att tillämpa just ett hermeneutistiskt förhållningssätt skapas 

förutsättningar att återge intervjupersonernas egna upplevelser och utsagor i förhållande till 

det aktuella fenomenet (Fejes & Thornberg 2009:62). Vi har i vår bearbetning av det 

empiriska materialet försökt att genom en växelverkan mellan teori och empiri lokalisera 

teman, begrepp, kategorier och mönster i intervjupersonernas utsagor. Under bearbetningen 

av empirin har vi varit öppna för att hitta nya teman, begrepp och kategorier. Detta för att 

senare tillämpa den teoretiska begreppsaparat som ingår i studien för att jämföra och 

möjligöra för analys och slutsatser. Vi har separat läst och bearbetat materialet för att sedan 

jämföra och föra en dialog kring de teman vi identifierat. Vi ämnar låta resultatet baseras på 

intervjupersonernas utsagor och har därmed försökt undvika att på förhand utgå ifrån 

bestämda teman och kategorier vid kodning av det empiriska materialet. Vidare ämnar vi även 

att inte enbart utgå från det syfte och frågeställningar som studien bygger på. Detta 

förhållningsätt tror vi skapar möjligheter till att lokalisera centrala teman utifrån 

intervjupersonernas utsagor, som annars inte skulle lokaliserats.  

 

Vi kommer i vår presentation av resultatet erhålla en restriktiv ståndpunkt i det material som 

vi väljer att presentera. De empiriska material som samtalts in under studien är mycket 

omfattande och de betraktas som centralt att inom kvalitativ forskning att välja bort stora 

delar av den data som intervjuerna resulterat i. Detta för att undvika att resultatkapitlet 

uppfattas allt för deskriptivt samt att möjligöra en god analys (Bryman 2011:620).  

 

 

4.8 Metoddiskussion 
Validitet innebär i vilken utsträckning studien, dess forskning och metoder undersöker det 

som är avsett att undersökas. Att forskningsfrågan är kvalitativt lämplig, att de metoder som 

andvänts för datainsamling samt analys passar med forskningens syfte och frågeställningar 

samt hur väl dessa besvaras i resultatet är några punkter som är viktiga för att en studie ska 

vara pålitlig och av hög validitet (Fejes & Thornberg 2009:218).  
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Vidare talas det ofta om kvalité snarare än validitet i kvalitativ forskning. Kvalitén avgörs 

huruvida studien har varit noggrann i processen samt hur tillförlitligt resultatet är gentemot 

datainsamling och analys. Slutsatserna och resultatet i studien ska även vara tydligt 

formulerade och ha en förankring i empirin (Fejes & Thornberg 2009:219). Vi anser att vi i 

vår studie uppfyller dessa krav på kvalité och dessutom har ett kreativt och kritiskt tänkande, 

något som också anses berikande i kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg 2009:220). Vi har 

under studiens gång prövat och ifrågasatt vårt arbete, för att inte fastna i ett enögt perspektiv. 

Detta genom att kontinuerligt ha diskuterat och fört en dialog om vårt arbete under uppsatsens 

uppbyggnad. Vi har även försökt att undgå en för stark övertro och självsäkerhet i våra 

resultat och slutsatser för att skapa ett balanserat reflexivt förhållningssätt till studien. Vi har 

också varit försiktiga med att dra förhastade slutsatser om företeelser och försökt fokusera 

även på överaskande data och inte färgas för mycket av förförståelse och förväntad data 

(Fejes & Thornberg 2009:222).  

 

Reliabilitet innebär huruvida studiens resultat går att få igen om studien görs på nytt (Bryman 

2011:49). Själva intervjuprocessen kan bli svår att genomföra på exakt samma sätt då vi 

använt oss av en semistrukturerad intervju. Detta metodval ger som tidigare nämnt utrymme 

för följdfrågor och nya frågor kring intervjupersonernas upplevelser och därav är det svårt att 

iscensätta samma intervju i en ny studie. Intervjupersoner är inte heller enheter som beter sig 

likadant utan lever med både inre och yttre förändring, vilket skulle kunna ändra deras utsagor 

med tiden. Detta betyder dock inte att intervjuresultaten inte är av intresse, utan de är 

fortfarande fullt relevanta för vår forskning. Vidare har vi som intervjuare ökat reliabiliteten 

genom att spela in samtalen och transkribera av intervjuerna ordagrant. Detta skapar en större 

pålitlighet av resultatet (Bryman 2011:428). Det går även att i vår intervjuguide avläsa att 

ledande frågor inte har använts (se bilaga 1).  

 

När det kommer till generalisering, det vill säga huruvida studiens resultat går att applicera på 

andra fall som inte ingått studien, är det svårare att åstadkomma i kvalitativa studier än 

kvantitativa. Detta när det kommer till statistisk generalisering, när ett litet urval i en studie 

kan överföras till och representera hela populationen. För att få ett sådant urval bör ett 

sannolikhetsurval genomföras. Anledningen till att kvalitativa studier kritiseras i statistisk 

generalisering är på grund av att de sällan använder sannolikhetsurval, utan istället målstyrt- 

eller bekvämlighetsurval, vilket omöjliggör en statistisk generalisering (Fejes & Thornberg 

2009:229). Vår studie må på grund av vårt urval inte vara statistiskt generaliserbart men kan 

istället betraktas vara analytiskt generaliserbar. Detta innebär att studiens resultat kan ge en 

vägledning för vad som kommer ske i en annan situation. Likaså kan en situerad 

generalisering vara möjlig då kvalitativ forskning skapar företeelser som tolkningar och 

beskrivningar av vissa mönster eller processer vilket kan bidra till förståelse för andra 

liknande sociala fenomen. Ett igenkännande och identifierande av ett visst mönster eller en 

viss process som andra forskare kanske inte varit så medveten om (Fejes & Thornberg 

2009:231). Därmed menar vi att vårt resultat kan bidra till att öppna läsarens ögon för 

tolkande av situationer, processer och mönster inom frågor som rör lärare och 

gränsdragningsproblematiken. 

 

Vi har utfört våra intervjuer på en friskola i Mellansverige. Att vi valt endast en grundskola, 

som dessutom är i den privata sektorn, skapar en studie nästan likt en fallstudie. Det hade 

varit intressant att i framtida forskning undersöka flera skolor, kommunala som privata. Detta 

skulle ge ett bredare perspektiv på hur lärare ser på gränsdragning i arbete och fritid. Att vi 

fått de resultat vi fått kan påverkas av att det är en friskola och denna skolas upplägg på 

arbetstid och arbetsbörda. Valet av lärare som undervisar i årkurserna 6-9 kan medföra vissa 
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begränsningar i att betrakta resultatet som förklarande för hela läraryrket. Dock upplever vi 

utifrån studiens resultat samt tidigare forskning att läraryrket inom grundskolan ter sig vara 

relativt likt oberoende av årskurs. Vi ser därmed att resultatet som relevant även för lärare 

inom andra årskurser än 6-9. Vi anser att vi mätt det som studien avser att mäta samt använt 

oss av metoder som gör studien pålitlig och relevant inom forskningsområdet. 
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5 Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras de teman som vi ser som centrala utifrån det empiriska material 

som samlats in i studien. Vi har identifierat fem huvudteman: Glädje i arbetet, Flexibelt 

arbete, Arbetets cykler, Arbetets innehåll samt Strategier, vilka vi belyser med hjälp av 

intervjureferat och citat. Inom huvudtemana Flexibelt arbete samt Arbetets innehåll har vi 

tagit fram två underkategorier. Varje tema-avsnitt alternativt underkategori avslutas med en 

analys där begrepp från studiens teoretiska referensram och tidigare forskning kopplas till det 

empiriska materialet.  

 

 

5.1 Glädje i arbetet 
Ett centralt tema som vi har identifierat utifrån lärarnas utsagor är deras positiva syn på sin 

yrkesroll. De beskriver en glädje kring arbetsuppgifter och flera av intervjupersonerna 

beskriver yrket som ”stimulerande och inspirerande”. De främsta orsakerna till detta beskrivs 

vara ”mötet med elever” och en ”känsla av att bidra till att utveckla framtidens vuxna”. 

Följande citat visar hur lärare 5 ser på sitt yrke: 

 

 
Intervjuare: Hur ser du på ditt yrke? 

Det är fantastiskt! Det är väldigt roligt att få träffa ungdomar, och man vet aldrig hur dagen kommer bli, 

det blir en spännande vardag, vilket man blir glad av. Man får mycket i utbyte av eleverna! (Lärare 5) 

 

 

Lärare 5 beskriver yrket som en bidragande orsak till upplevd spänning och glädje i vardagen. 

Vidare går det även att utläsa av det empiriska materialet att lärarna upplever tillfredsställelse 

i förhållande till sina arbetskamrater samt de omväxlingar som arbetet medför. Detta beskrivs 

bidra till att de upplever tillfredsställelse samt glädje i förhållande till sina arbetsuppgifter och 

även utanför arbetet vilket beskrivs i nedanstående citat. 

 

 
Intervjuare: Hur upplever du din nuvarande arbetssituation?  

Jobbet är bra, det är ett väldigt roligt arbete och alla dagar ser olika ut och det tycker jag om, det är 

viktigt. Jag ser liksom fram emot att komma till skolan på morgnarna och träffa kollegor och elever. I 

alla fall nästan, haha. Om man får till en riktigt bra lektion eller något sådant på till exempel en fredag 

så kan faktiskt hela helgen kännas bättre på något sätt. Men sen så kan man ju också påverkas om något 

dåligt händer. (Lärare 1) 

 

 

Utifrån lärarnas utsagor ser vi att de beskriver sitt yrke på ett generellt mycket positivt sätt. De 

beskriver att de upplever att deras arbete skapar och genererar glädje för dem själva samt en 

känsla av att det arbete som de utför faktiskt spelar roll. Den glädje i yrkesrollen beskrivs vara 

gentemot yrket som helhet. Dock beskriver några av lärarna att perioder av hög 

arbetsbelastning kan upplevas som något påfrestande. Såhär uttrycker sig lärare 6: 

 

 
Intervjuare: Hur skulle du beskriva ditt yrke och arbetssituation? 

Ja just nu är det väldigt mycket då det är nationella prov och så vidare. Jag tycker att arbetet annars är 

väldigt roligt, älskar årskurs nio! Att få följa med i utvecklingen. Sen har jag trevliga kollegor och 

trevliga dagar, men just nu är det mycket arbetsbelastning vilket kan bli lite jobbigt. (Lärare 6) 
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Att lärarna generellt sett upplever sin yrkesroll som glädjefull och positiv går att utläsa som 

centralt i det empiriska materialet Att de vidare beskriver att denna glädje upplevs även 

överföras till den privata domänen tyder på att lärarna upplever en god balans i förhållandet 

mellan de båda domänerna. En rubbning av denna balans kan likt som det beskrivs i det 

avslutande citatet, medföra att arbetet periodvis upplevs som ansträngande. Detta kan relateras 

till överspridningsmodellen, då denna modell beskriver möjligheten av att positiva känslor 

överförs från arbetets domän till den privata. Vilket är en beskrivning som väl passar in på 

lärarna då flera beskriver just att yrkesrollen skapar förutsättningar för att uppleva glädje, som 

inte enbart begränsas i arbetets domän utan även sprids över till det privata. Positiva känslor i 

lärarnas yrkessfär kan förutom en överspridning till den andra domänen, också resultera i en 

ökning av lärarnas totala energi. Det vill säga att den tillgängliga energin ökar i båda sfärerna. 

Med andra ord kan glädje i yrkesrollen öka energin i lärarnas totala liv. Detta visar på att 

händelser som kan hänföras till den ena domänen även påverkar den andra, således går det 

inte att betrakta arbete och fritid som två från varandra, skilda domäner.  

 

Sue (2000) beskriver att gränsen inte är att betrakta som total, utan att de kontinuerligt sker 

fysiska och psykiska gränsöverskridande utbyten mellan de båda domänerna. Vidare anses 

deltagande i flera domäner skapa förutsättningar till ökade sociala kontakter, vilket lärarna 

beskriver som en bidragande faktor till upplevd glädje. Genom att aktivt delta i den 

arbetsrelaterade domänen beskrivs vidare förutsättningar skapas för att uppleva tillfredställse 

och framgång i sitt liv. Detta kan relateras till lärarnas utsagor och beskrivningar av sin 

yrkesroll.  

 

 

5.2 Flexibelt arbete  
I vårt empiriska material ser vi det flexibla arbetet som ett centralt tema. Lärarna beskriver 

genomgående att gränsen mellan arbete och fritid upplevs som mindre tydlig. Arbetsutförande 

och planering beskrivs idag anta en mer flexibel och individuell karaktär. Vi har utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar identifierat två underkategorier när det gäller det flexibla 

arbetet. Det första är; Var och när det andra är Påverkansmöjligheter.  

 

 

5.2.1 Var och när  

Vi ser i intervjumaterialet att lärarna upplever sitt arbete som väldigt flexibelt i frågan om var 

och när de utför sitt jobb. Samtliga lärare beskriver sig ha stora möjligheter till att styra sin 

arbetsdisposition, och kan till exempel välja att arbeta hemifrån på kvällar och under helger. 

Såhär svarar lärare 4: 

 

 
Intervjuare: Hur strukturerar du upp din arbetstid?” 

Jag tror som lärare har man en tid som man arbetar hemifrån, när den är, var den är, spelar inte så stor roll. 

Jag tar tiden när den kommer, för arbetet. Det är väldigt positivt att kunna styra så fritt hur man jobbar, 

när man arbetar och det spelar ingen roll om det hamnar på en söndagskväll eller mellan träningar. 

Samtidigt kan jag känna att om man gjorde alla timmar på arbetsplatsen, och inte behövde arbeta hemma, 

så skulle man kanske inte riktigt känna sig tillfredsställd på något sätt. Jag tror det är svårt att få till en 

sådan planering. Jag upplever att arbetet hemma är nödvändigt. (Lärare 4)  
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Här ser vi att lärare 4 upplever det som både positivt och nödvändigt att ha möjlighet att 

arbeta utanför arbetsplatsen. Vidare talar lärarna om att de heller inte drar någon tydlig gräns 

för när arbetet egentligen slutar i avseende på kontaktbarhet. Samtliga lärare ser sig som 

tillgängliga via e-post och telefon även utanför arbetsplats och arbetstid under stora delar av 

dygnet. Lärare 6 förklarar på vilket sätt och varför denne väljer att vara tillgänglig utanför 

arbetet: 

 
 

Intervjuare: Är du tillgänglig för arbetet utanför arbetstid? 

Ja det är jag, jag har nog en rätt så hög kontaktbarhet. Men jag är förälder själv så jag vet ju hur 

värdefullt det är att kunna få stöd och hjälp ibland så det får jag bjuda på. Ja ser inga problem med att ta 

emot samtal då och då. Om man kan etablera en kontakt och relation till tex en förälder över telefon, så 

ser jag bara det som något positivt då det kan förenkla mitt arbete i en annan ände. Det är ett givande 

och tagande, och på något sätt så tycker jag att det man investerar i får man tillbaka. Även om det är på 

ledig tid, helger och vardagskvällar. (Lärare 6) 

 

 

Det verkar som själva utförandet av de uppgifter som läraren har är att betrakta som viktigare 

än aspekter som fokuserar på var och när. Således kan var och när beskrivas ha en 

underordnad betydelse av själva utförandet av arbetet. Det förhållningssätt som lärarna antar i 

förhållande till utförandet av arbetet kan relateras till det Giddens talar om i termer av 

förändring i relationen mellan tid och rum genom den teknologiska utvecklingen som skett 

under de senaste decennierna. Under tidigare epoker var arbetet tydligare bundet till en 

specifik plats men idag har denna betydelse av platsbundenhet minskat då det inom fler och 

fler arbeten, likt läraryrket, är mindre relevant var och när arbetet utförs. Lärarna uttrycker att 

arbetsutförandet inte begränsas av ”var” och ”när” utan istället tar tiden för arbetet när den 

kommer, oavsett tid och plats. Genom den teknologiska utvecklingen skapas förutsättningar 

för att både självständigt arbeta i förhållande till sina arbetsuppgifter samt kommunicera med 

andra parter vid tider och platser som inte traditionellt sett kan hänföras till arbetets domän. 

Detta kan beskrivas i att lärarna i situationer av sociala kontakter kan befinna sig i samma rum 

även om de inte geografiskt befinner sig på samma plats som mottagaren. Denna utveckling 

kan relateras till att lärarna upplever en hög tillgänglighetsgrad även när de befinner sig i 

kontexter inom den privata domänen. Detta resultat kan relaterats till Renaud, Ramsay och 

Hair (2006) studie som påvisar en hög tillgänglighetsgrad i förhållande till jobbmailen även i 

situationer där individen befinner sig i hemmet. Detta är ytterligare ett exempel på att 

platsbundenheten och tidsmässiga aspekter inte idag upplevs reglera lärarnas arbete. Å andra 

sidan riskerar dessa nya möjligheter i förhållande till arbetsutförandet att resultera i att 

gränsen till intressen som kan härledas till den motsatta domänen, den privata, blir lidande. 

Detta riskerar i sin tur att resultera i att lärarna tvingas göra uppoffringar inom den privata 

domänen. Detta kan medföra en svår balansgång för lärarna och det finns inte på förhand ett 

bestämt förhållningssätt som bör tillämpas. Istället är dessa avväganden att betrakta som 

individuella. 

 

5.2.2 Påverkansmöjligheter  

Centralt i de beskrivningar som lärarna gör med avseende på arbetsutförandet är att de 

upplever sig ha stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet. Lärarna beskriver sig ha “yttre 

ramar” som de måste ta hänsyn till, såsom läroplaner och förväntningar från elever, kollegor, 

föräldrar samt ledningen. Dock beskriver de en stor frihet och flexibilitet att planera och 

utföra sitt arbete inom dessa ramar vilket beskrivs i följande citat: 
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Intervjuare: I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka din arbetsutformning och 

schemaläggning? 

I väldigt stor omfattning! Ihop med arbetslaget, vi får ju egentligen en påse elever och “gör det bästa 

utav detta”. Så där har vi väldigt stor frihet! Men jag menar, helt på egen hand, jag har ju naturligtvis 

kollegor och läroplaner att ta hänsyn till. Vi får ju stor frihet från skolledning, men sen kan jag ju inte 

köra över de kollegor jag har, utan deras ämnen måste tillgodoses och så också. Så det blir ju ett 

givande och tagande i det. Ibland har man kollegor som slåss med näbbar och klor och är väldigt 

egocentriska. Men i min nutida arbetsposition upplever jag att jag har en stor frihet att själv påverka 

min arbetssituation. Jag tycker det är jättepositivt att själv styra så fritt över mitt arbete. (Lärare 3) 

 

 

Möjligheten till att påverka upplevs, likt ovanstående citat, som generellt positivt. Dock 

beskrivs påverkansmöjligheter i förhållande till planering och utförande även skapa vissa 

svårigheter att sätta gränser vilket följande citat visar:  

 

 
Intervjuare: Hur upplever du din nuvarande arbetssituation? 

[...] men sen är det ju så att man kan jobba hur mycket som helst. Du kan alltid vara lite mer utförlig i 

din bedömning, kan alltid ge en extra kommentar, du kan alltid läsa en gång till. Man känner ju att man 

egentligen aldrig är klar. (Lärare 1) 

 

 

Vi ser detta som ett exempel på att arbetet blivit en individuell angelägenhet, var lärarna sätter 

gränsen för vad som är tillräckligt när det gäller arbete. Regler och strukturer är idag inte att 

betrakta som de huvudsakliga styrinstrumenten i utförandet av arbetet. Genom en ökad frihet i 

förhållande till arbetsuppgifterna blir lärarna själva ansvariga för att definiera en början och 

ett slut. Denna frihet och flexibilitet beskrivs främst i positiva termer, dock finns en 

medvetenhet hos lärarna att friheten i arbetet kan leda till komplicerade situationer i relationen 

mellan arbete och fritid. De beskrivningar som lärarna återger i förhållande till detta tema kan 

relateras till de resultat som Allvin, Wiklund, Härenstam & Aronsson (1999) påvisar i sin 

studie att individens arbetsutförande ofta definieras och regleras av den personliga 

målsättningen i förhållande till arbetet. Dessa ökade påverkningsmöjligheter är ytterligare en 

följd av det nya flexibla arbetet.  

 

Att lärarna i allt större utsträckning blir utelämnade åt sig själva kan dock medföra negativa 

konsekvenser om de inte kan hantera gränsdragningen, då en konkurrenssituation mellan 

domänerna riskerar att uppstå. Lärarna beskriver att arbetsuppgifterna inte är på förhand 

begränsade utan att de själva är de som måste avgöra vad som är att betrakta som 

tillfredsställande. Utifrån de beskrivningar som lärarna återgivit medför ökade 

påverkansmöjligheter till ett ökat arbete. Således beskriver sig inte lärarna genom en ökad 

flexibilitet göra minsta möjliga utan istället beskrivs de göra mer än vad som egentligen 

behövs. Detta kan medföra komplikationer för läraren om den bedömning som görs medför 

att uppoffringar måste göras inom den privata domänen för att möjliggöra en känsla av 

tillfredställelse med de utförda arbetsuppgifterna.  

 

Det beskrivs vidare av Sue (2000) att den gränsdragningsprocess som individen har störst 

möjlighet att påverka är den psykiska. Uttryck som “Man känner ju att man egentligen aldrig 

är klar” och “man kan alltid göra mer” i lärarnas utsagor kan hänföras till problematik i den 

psykiska gränsdragningen. Detta då lärarna tänker i termer av att det alltid går att göra mer 

vilket ökar risken för att arbetets domän sprids över i den privata domänen. Å andra sidan kan 

lärarnas upplevda påverkansmöjlighet gällande arbetets innehåll bidra till att motverka 

upplevelsen av ett monotont och trist arbete. Enligt överspridningsmodellen kan ett enformigt 
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och tråkigt arbete beskrivas kunna resultera i en negativ överspridning mellan domänerna. 

Detta motverkas då när läraren får möjlighet till att ansvara för att strukturera, planera och 

utföra sina arbetsuppgifter.  

 

5.3 Arbetets cykler 
Samtliga av lärarna upplever att deras arbete innehåller en obalanserad arbetsbelastning där 

mycket intensiva perioder varvas med lugnare mer normalfördelade. Under dessa “pikar”, 

som några av lärarna kallar det, är det mer stressigt och tidskrävande. Dessa “pikar” beskrivs 

förekomma under perioder som innehåller exempelvis nationella prov, föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Tre av lärarna har även beskrivit trötthet och i vissa fall även 

sömnsvårigheter under sådana hektiska perioder:  

 

 
Intervjuare: Hur ser du på din arbetsdisposition? 

Man vet vad som väntar i ett läsår, man vet vilka arbetstoppar som väntar, till exempel nationella prov 

och utvecklingssamtal. Under dessa perioder är det jättehektiskt. Så tänker man att det kanske blir 

lugnare i vissa perioder, men man måste hela tiden tänka från dag till dag eller vecka till vecka. Så det 

är ett jobb som ständigt gör sig påmint. Jag har ju vissa perioder faktiskt haft lite sådana här 

stressympton med lite sömnsvårigheter ibland och så, och känner att nu är det för många bollar i luften, 

och för många saker att springa på samtidigt. (Lärare 7) 

 

 

I citatet kan avläsas att jobbet ständigt gör sig påmint och att det i sin tur under vissa perioder 

kan ta sig utryck i stressymptom och sömnsvårigheter. Vidare beskriver lärarna att de är 

medvetna om att vissa perioder kommer att medföra en ökad arbetsbörda, men ser svårigheter 

att i dagsläget undvika dem. Samtliga lärare uttrycker en önskan av en jämnare fördelning och 

större balans under läsårets gång, vilket beskrivs i nedanstående citat:  

 

 
Intervjuare: Finns det något i din tidsdisposition som du skulle vilja förändra? 

En bättre fördelning och planering känner jag. Går det att förminska pikarna, måste de vara så förbaskat 

höga. Det är nog något som jag vill få ändrat. Det skulle leda till det jag letar efter, ett jämnare flöde. 

Dessa pikar skapar liksom trötthet och att man inte orkar vara riktigt lika positiv och glad efteråt. 

(Lärare 2) 

 

 

Vi ser lärarnas utsagor som ett uttryck för att gränsen mellan domänerna arbete och privatliv 

upplevs otydlig och varierande, då den ständigt flyttas beroende av lärarnas arbetsmängd. 
Detta kan relateras till Sue (2000) som beskriver att gränsen mellan domänerna ofta är av en 

flexibel karaktär. Sfärernas omfång och storlek är därmed inte att betrakta som statiska. 

Istället kan aktiviteter och lärarnas livssituation beskrivas påverka domänernas storlek. Under 

lugnare perioder flyttas gränsen och lämnar ett ökat utrymme åt den privata sfären, detta 

beskrivs skapa förutsättningar till att uppleva balans och välmående, genom att de krav och 

förväntningar som ställs på läraren är att betrakta som hanterbara. Detta skapar vidare 

förutsättning för positiv överspridning mellan domänerna. 

 

I de perioder som upplevs mer hektiska utökas arbetsdomänen på bekostnad av den privata 

sfären. En situation likt den som beskrivs ovan kan relateras till konfliktteorin, där problem i 

den ena sfären upptar energi från den andra. Sfärerna riskerar att konkurrera med varandra då 

den energi som lärarna har att tillgå inte blir tillräcklig för att tillgodose intressen i båda 
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domänerna. Genom att arbetsmängden under dessa perioder ökar tvingas lärarna till att göra 

uppoffringar inom den privata domänen. Vidare riskerar även en utbredning av den 

arbetsrelaterade domänen resultera i en negativ påverkan av lärarens livssituation bland annat 

genom upplevda sömnsvårigheter samt att humöret försämras. Detta kan ses som 

konsekvenser av att lärarna inte upplever sig kunna hantera de förväntningar och krav som 

återfinns i respektive domän. Således kan balansen mellan domänerna förklaras av lärarens 

aktuella livs- och arbetssituation.  

 

Att lärarna idag beskriver sig inneha en stor arbetsbörda kan relateras till de resultat som 

Brante (2008) presenterar. Denna studie visar att en intensifiering av arbetet, vilket resulterat i 

att läraren har en minskad mängd tid att disponera i förhållande till mängden uppgifter i 

arbetet.   

 

5.4 Arbetets innehåll 
Arbetet beskrivs av samtliga lärare som något föränderligt i relation till vilken roll de bär, till 

vilka arbetsuppgifter de har samt till vad som ska läggas vikt på i deras yrkesutövande. Det 

ses som centralt att lärarnas arbetsinnehåll påverkar dem som personer i olika sammanhang. 

Vi har utifrån lärarnas beskrivningar om arbetets innehåll identifierat två underkategorier. Det 

första är Olika roller och det andra är Arbetsuppgifter. 

 

 

5.4.1 Olika roller 

Ett centralt tema i lärarnas utsagor är att lärarna upplever sig inneha olika roller i förhållande 

till arbetet. Lärarna beskriver att denna rolluppsättning som bestående av roller som 

inkluderar alltifrån lärare, förälder, terapeut, socialarbetare till kompis beroende på den 

aktuella kontexten. Att inneha olika roller i yrket beskrivs av lärarna som något positivt då det 

är omväxlande och det upplevs som viktigt att kunna hjälpa eleverna på olika plan. Samtliga 

lärare talar om hur betydelsefullt det är att vara en förebild för eleverna. Nedan följer ett citat 

av Lärare 1 som visar hur denne tänker kring roller:  

 

 
Intervjuare: Konkret, under en arbetsdag, vad upplever du förväntas av dig då? 

[...]Man ska vara möjlig att nå, man ska vara en normförebild, alltså så som jag agerar så lär jag ju 

eleverna att agera. Jag ska försöka agera lärare samtidigt som jag ska hålla ordning, jag ska uppfostra 

dem på så sätt att jag ska belöna goda insatser och faktiskt poängtera när elever gör bort sig. Jag ser det 

som väldigt viktigt att vara med i den här processen och det är både kul och givande att arbeta med 

ungdomar[...] (Lärare 1)  

 

Det beskrivs viktigt att vara en förebild samt att uppfostra eleverna till vad som är rätt och fel. 

Att kunna bidra till deras kunskapsutveckling men även möjliggöra för stöd i olika sociala 

sammanhang. Det beskrivs dock som något problematiskt när dessa roller blir för tunga att 

bära, vilket visas i citatet nedan: 

 

 
Intervjuare: Vilka förväntningar ställs på dig som lärare?  

[...] De svåraste bitarna är det här med att vara “farsa” och “socialarbetare”. Det är det som sliter mest 

på en, och det är det man tar med sig mest av hem efter skolan är slut. Tjafs, bråk och konflikter är det 



24 
 

som man ligger och tänker på, inte hur jag ska lägga upp min lektion. De är de där små grejerna som 

händer mellan elever, som jag tar med mig hem faktiskt. (Lärare 7) 

 

 

Det verkar som att läraryrket idag inte enbart ställer kravet på att vara en god pedagog. Istället 

återfinns krav på att anta andra roller i förhållandet till eleverna. Här beskriver läraren att 

situationer från rollen “farsa” och “socialarbetare” ibland upplevs som negativt och 

påfrestande. Dessa negativa upplevelser beskrivs även föras över i den privata domänen. Om 

den rolluppsättning som läraren innehar inte är att betrakta som hanterbar och istället medför 

alltför stora emotionella påfrestningar och upplevs för tidskrävande riskerar den att medföra 

negativa konsekvenser. Detta kan vidare relateras till Brante (2008) som i sin studie påvisat 

att lärare idag innehar fler roller än förr. Lärarna ska lära ut kunskap samt influera och guida 

sina elever, en slags multitasking. Denna nya kravbild kan leda till stress och andra negativa 

konsekvenser om inte läraren kan hantera de olika rollerna, vilket kan relateras till det lärare 7 

beskriver i citatet ovan. Vidare finns det en risk i att roller som exempelvis “farsa” som så 

tydligt kan hänföras till den privata domänen förs över och appliceras även inom den 

yrkesverksamma. Detta kan medföra att gränserna tunnas ut och negativa upplevelser lättare 

förs över till den privata domänen.  

 

Dock betraktas det bland majoriteten av lärarna som något positivt och berikande att kunna 

växla mellan olika roller. Detta kan relateras till överspridningsmodellen, vilken betonar att 

innehav av flera olika roller inte nödvändigtvis är att betrakta som belastande. Istället kan 

möjligheten att växla mellan olika roller skapa förutsättningar för lärarna att uppleva livet som 

helhet mer meningsfullt och intressant. Således är tillgången av en bred repertoar i sin 

rolluppsättning att betrakta som fördelaktig även för den privata sfären då omväxling mellan 

olika roller beskrivs kunna generera positiv överspridning mellan domänerna.  

 

 

5.4.2 Arbetsuppgifter 

Något vi ser som centralt i lärarnas utsagor är upplevelser av en förändring av 

arbetsuppgifterna som skett under de senaste åren. Samtliga lärare beskriver att det blivit allt 

mer fokus på administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation, bedömningar och 

rättningar än tidigare. Denna förändring upplever lärarna orsakats av olika politiska 

samhällsförändringar som skett inom skolan, bland annat nya läroplaner. Detta ses i stor 

utsträckning resultera i att kravet på rättvisa bedömningar samt elevernas rättssäkerhet har 

ökat. Såhär beskriver Lärare 3 förändringarna i yrket: 

 
 

Intervjuare: Upplever du att din arbetssituation och yrkesroll har förändrats under den tid som du har 

varit yrkesverksam? 

Ja, det kan jag väl uppleva. Att jag som person kanske inte har ändrats så mycket men de yttre ramarna. 

Saker och ting har ju ändrats politiskt, läroplaner och så vidare, som gör att man måste jobba 

annorlunda. Yrket innebär mer administration idag, än när jag började. Mer dokumentation, men inte 

bara utav ondo alltså, utan det är också en rättssäkerhet för eleverna på ett annat sätt.(Lärare 3) 

 

Läraren beskriver ett ökat fokus på administrativa uppgifter. Även om inställningen kring de 

ökade kraven på skriftlig dokumentation och nya läroplanerna generellt ses som positiv av 

lärarna så beskrivs även upplevda nackdelar med den förändring som skett. Några av lärarna 

beskriver att denna ökade administrativa del tar både tid och kraft vilket istället skulle behöva 

läggas på elevtid. Dessutom upplevs de administrativa uppgifterna som tidskrävande, vilket 
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medför en ökad press på lärarna. Under perioder resulterar detta i att arbetet måste tas med 

hem på kvällar och under helger, vilket beskrivs i nedanstående citat:  

 

 
Intervjuare: Upplever du att din arbetssituation och yrkesroll har förändrats under den tid som du har 

varit yrkesverksam? 

Blivit mer icke-kunskap så att säga, alltså att man får fler roller nu än tidigare. Förr hade man sitt ämne 

och inte så mycket elevärenden. Idag är det mer fokus på elevärenden, vilket egentligen är bra men 

mycket tidskrävande. Det är stressigt att hinna dokumentera tillräckligt, jag får ofta ta med mig 

rättningar och så vidare hem på ledig tid. Vi har en hel del muntlig feedback på lektioner, vilket är bra, 

men så krävs det också skriftlig dokumentation av detta och det kräver både tid och energi. Stressen har 

ökat inom detta område då tiden inte alltid räcker till. För mycket tid läggs på dokumentation, kontra att 

man kunde lägga den tiden på någon att undervisa om. (Lärare 4) 

 

Att de nya läroplanerna lett till mer administration kan av de två ovanstående citat upplevas 

som både positivt och negativt. Tidigare upplevdes läraryrket vara mer kopplat till elevtid och 

utgjordes av färre administrativa uppgifter, vilket inneburit att lärarna på ett tydligare sätt 

begränsat arbetsutförandet till en specifik plats. Idag har en intensifiering av arbetsuppgifter 

samt ständiga reformer resulterat i en minskad tidsram för varje uppgift som läraren ställs 

inför. Denna förändring beskrivs i Brantes (2008) studie där han påvisar att en förändring 

skett inom skolväsendet de senaste 30 åren. Denna förändring har bidragit till en ny kravbild 

som skapar en större risk för lärarna att råka ut för utbrändhet och stress. I lärarnas utsagor 

ovan beskrivs pressen ha ökat samt att tiden ofta inte räcker till, vilket kan vara ett resultat av 

de nya reformer och krav som skapats. Om de resurser som finns att tillgå i en domän inte är 

att beteckna som tillräckliga måste resurser tas av den motsatta domänen för att kunna 

tillgodose de aktiviteter och intressen som ämnas genomföras. 

 

Genom ett ökat administrativt ansvar som medför en ökad arbetsbelastning som lärarna 

beskriver som tidskrävande riskerar en konkurrenssituation uppstå. Då de resurser som läraren 

har att tillgå i form av tid inte upplevs som tillräckliga för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt i förhållande till de aktiviteter och intressen som läraren 

har i den privata domänen. Vi ser vidare att dessa ökade administrativa uppgifter skapat en 

större flexibilitet av vart själva arbetet utförs då de inte på samma tydliga sätt som 

undervisningsförlagd tid kan hänföras till en specifik plats. Det är snarare uppgifterna i sig 

som är i fokus, inte platsen eller tiden som de utförs på. 

 

Att lärarna beskriver sig ta med dokumentation och rättningar hem eller andra platser än 

skolan kan relateras till Giddens tid och rum, då tiden och platsen för arbetets utförande har 

minskat i betydelse. Idag har den tidigare platsbundenhet i yrket delvis försvunnit då det läggs 

mer tid på administration än tidigare och detta flexibla arbete resulterar i en uppluckring av 

relationen mellan tid och rum. Genom tillgång till exempelvis datorer och mobiltelefoner har 

platsbundenheten av lärarnas yrkesutövande minskat i betydelse. Detta medför att lärarna 

enklare än tidigare kan utföra arbetsrelaterade aktiviteter på platser och kontexter som där 

arbetet traditionellt sett inte tidigare varit möjligt. Denna teknologiska utveckling kan skapa 

en gränsdragningsproblematik för läraren som kan resultera i en konkurrenssituation mellan 

de båda domänerna. Å andra sidan kan det diskuteras för att lärare sedan långt innan den 

tekniska utvecklingen tagit med arbete hem i form av rättningar, planering och andra 

administrativa uppgifter. Dock menar vi att detta hemmaarbete har underlättats i och med att 

det idag är enklare att få med en större mängd pappersarbete hem, då allt material kan rymmas 

i ett usb-minne eller i en dator. Alla elevers rättningar kan smidigare än tidigare tas med och 

läsas på I-paden under skidsemester i Sälen eller lördagskvällen i soffan. Utöver det menar vi 
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också att den administrativa delen som ovan nämnt dessutom ökat, och därmed den totala 

mängden arbete att ta med hem efter arbetstid.  

 

 

 

5.5 Strategier 
Ett centralt återkommande tema som vi har identifierat i studiens empiriska material är att 

lärarna på ett aktivt sätt försöker särskilja arbete från fritid. Vi har i det empiriska materialet 

identifierat betydelsen av att möjliggöra för avkopplande och gränsdragning genom olika 

strategier. Dessa fokuserar främst till att koppla bort arbetet i situationer när lärarna befinner 

sig i kontexter som kan hänföras till den privata domänen. Vi har identifierat olika typer av 

strategier, där en del är mer av det praktiska slaget, som till exempel Lärare 6 väljer att 

”lämna jobbdatorn på skolan”. Dock upplevs lärarna generellt sätt lägga störst vikt vid 

mentala strategier. 

 

Samtliga lärare har betonat vikten av att slappna av och koppla bort arbetet ibland. Det 

beskrivs som nödvändigt att dra gränser och lärarna beskriver olika sätt att göra detta på. 

Exempelvis väljer Lärare 1 ”ser en film” och Lärare 7 ”tar fram sin gitarr”. Dock är det en 

strategi som genomgående återkommer i alla intervjuer och det är träning i olika former: 
 

 

Intervjuare: Hur gör du för att koppla av från arbetet? 

Gärna fysisk aktivitet, som jag nämnde tidigare. Är man helt mentalt slut efter en arbetsdag så, bra som 

dålig, så behöver jag kompensera det med att komma ut och få fysisk aktivitet. Ut och springa, eller 

köra något annat pass, tennis och så. (Lärare 3) 

 

 

Citatet visar hur stor roll fysisk aktivitet i form av träning upplevs ha för att koppla av efter en 

arbetsdag. En annan typ av strategi som vi ser hos lärarna handlar om att ge sig själva beröm 

och att känna tillfredsställelse med arbetsinsatsen. Detta beskrivs i citatet nedan: 

 

 
Intervjuare: Hur gör du för att koppla av från arbetet? 

Jag är väl en sådan människa som alltid vill göra lite till, lite bättre. Och i det här yrket är det ju så att 

det går alltid att göra bättre, och det går alltid att göra mer. Konsten är att vara nöjd och känna att “det 

jag hinner med är bra”. (Lärare 2) 

 

 

Citaten ovan visar till att de strategier som lärarna beskriver sig tillämpa för att slappna av kan 

hänföras till faktiskt handlande men främst till tankemässiga processer. Utifrån de 

beskrivningar som lärarna återger går att urskilja att mentala strategier för avkoppling och 

gränsdragning är att betrakta som viktiga. Då upprättandet av en gräns anger för var arbetets 

domän börjar och slutar.  

 

Att gränsdragning inte sker på ett entydigt sätt kan relateras till de beskrivningar som Sue 

(2000) återger. Gränser är inte att betrakta som endimensionella utan utgörs av flera faktorer, 

däribland psykiska. Vidare betraktas psykisk gränsdragning vara den typ av särskiljande 

mellan domänerna som läraren har störst möjlighet att själva påverka. Vilket påvisar vikten av 

att lärarna hittar mentala strategier som möjliggör för välmående i förhållande till de båda 

domänerna. Dock kan upplevelsen av balans vara svåruppnåelig för läraren då det på förhand 

inte betecknas finnas ett bästa tillämpligt förhållningssätt till hur balansen mellan de båda 
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domänerna bör se ut. Genom att kontexter inom och utanför domänerna ständigt är i 

förändring bör läraren även möjliggöra för en anpassning av de strategier som tillämpas för att 

uppnå ett särskiljande mellan privata och arbetsrelaterade angelägenheter.  

 

Alla människor är att betrakta som unika och upplever händelser och kontexter olika, därmed 

finns svårigheter i att hitta förbestämda generella strategier. Vissa individer kan uppleva att ett 

integrerande av arbetets och privatlivets domäner som oproblematiskt i kontrast till de som 

upplever ett behov av en tydlig gränsdragning för att kunna uppnå tillfredställelse och balans. 

Detta kan relateras till Allvin (2006) som beskriver att särskiljandet av arbete och fritid idag 

är att beteckna som ett individuellt ansvarsområde. Arbete och fritid innehar idag inte samma 

tydliga gränser genom en minskad betydelse av relationen mellan tid och rum, vilket medför 

att angelägenheter och aktiviteter relaterat till båda sfärerna kan utföras nästan var och när 

som helst. Detta visar vikten att ha redskap som begränsar aktiviteterna för att undvika 

negativa konsekvenser som exempelvis stress och sömnsvårigheter. Upprättandet av strategier 

kan, utifrån överspridningsmodellen, resultera i att lärarna bättre kan hantera de krav och 

förväntningar som ställs inom respektive domän. Genom strategiskt handlande för att uppnå 

balans skapas förutsättningar för att positiv energi ska kunna föras över mellan domänerna. 

Detta kan även ses som en förutsättning för att undvika att skapa en konkurrenssituation 

mellan lärarnas arbete och privatliv.  

 

5.6 Slutsatser 
Mot bakgrund av här presenterad analys och resultat kan vi presentera följande slutsatser i 

förhållande till de frågeställningar och syfte som studien bygger på.  

 

Den första frågeställningen löd:  

– Hur upplever lärarna sin yrkesroll i förhållande till kravet på flexibilitet och tillgänglighet?  

 

Vår undersökning visar att läraryrket upplevs vara ett flexibelt yrke, inom vilket lärarna har 

stora möjligheter till att själva planera, strukturera och utföra sina arbetsuppgifter. Där med 

kan arbetsutförandet och valet av tillgänglighet främst beskrivas ligga hos läraren själv. Ett 

flexibelt arbete upplevs generellt som en källa till att skapa glädje och positiv energi.  

 

Den andra frågeställningen löd:  

– Hur upplever lärarna gränsdragningen mellan arbete och fritid? 

 

Resultatet av undersökningen visar till att lärare inte på förhand har en tydligt etablerad gräns 

mellan arbete och fritid. Gränsdagningen kan istället beskrivas upprättas utifrån händelser och 

aktiviteter inom respektive domän. Storleken på sfärerna är därmed föränderlig och varierar 

utifrån lärarens livssituation, arbetsmängd och period under läsåret. Lärarna beskriver sig 

uppleva sin livssituation som mycket god men under perioder med ökad aktivitet inom 

arbetets domän upplevs vissa negativa konsekvenser inom den privata domänen.  

 

Den avslutande och tredje frågeställningen löd: 

– Vilka strategier använder lärarna för att hantera gränsdragningen mellan arbete och fritid?  

 

Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att lärarna inte tillämpar några tydliga 

strategier för att geografiskt skilja de båda domänerna åt. Däremot så talar de om olika 

strategier för att hantera arbetets gränslöshet och upplevelsen av att det inte finns någon tydlig 
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början eller slut i planering och genomförande av arbetet. Den viktigaste strategin här verkar 

vara i form av en mental gränsdragning för vad som är tillräckligt. Vi ser också fysisk 

aktivitet i form av olika typer av träning som en strategi för att slappna av.  
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6 Slutdiskussion 
Lärare är en yrkesgrupp inom vilken 100 000-tals människor har sin anställning och vi har 

med denna studie försökt bidra med nya infallsvinklar, för att på så vis bidra till att generera 

en ökad förståelse av hur gruppen lärare upplever gränsdragning mellan arbete och fritid. 

Vi har i vår studie visat att läraryrket idag bör betraktas som flexibelt. Vilket resulterat i att 

läraren själv är att beteckna som ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av sitt 

arbete. Detta har medfört att läraren själv kan påverka var, när och hur de vill arbeta. Genom 

att arbetet blivit en individuell angelägenhet har även läraren själv blivit ansvarig för 

gränsdragning mellan arbete och fritid. Vi ser att arbetets domän tenderar att träda in på det 

privata snarare än tvärtom. Detta är dock generellt inte att betrakta som problematiskt utan 

flexibiliteten upplevs som positiv. Detta förutsätter dock att arbetsbelastningen är att betrakta 

som hanterbar. Intressant är vidare att vi trots ett fokus på de båda domänerna i vår studie 

främst belyst aktiviteter och upplevelser som kan hänföras till arbetets domän. Vi upplever det 

som viktigt att redogöra för att detta inte är en medveten handling av oss som författare utan 

att vi i vårt empiriska material inte kunnat lokalisera privata angelägenheter som lika centralt i 

de utsagor som lärarna har återgivit.  

Trots ett relativt obalanserat förhållningssätt till de både domänerna, till följd av arbetets 

utbredning, upplever lärarna sin totala livssituation som positiv. Lärarnas arbetsfördelning 

varierar under året mellan hektiska samt lugnare perioder och trots denna ojämna fördelning 

ser lärarna överlag sin arbetssituation som positiv. Detta tror vi kan förklaras av en 

medvetenhet om att yrket innehåller toppar och dalar. Denna förkunskap och acceptens för 

yrkets upplägg ser vi som en av förklaringarna till varför lärarna står ut med de konsekvenser 

som uppstår under de krävande perioderna. De låter därmed inte sin inställning till yrket 

påverkas negativt av dessa pikperioder. Andra förklaringar till den generellt positiva 

inställningen till livs- och arbetssituationen kan vara trivsel, glädje och yrkesstolthet. 

Självklart är detta en förenklad förklaring av ett mycket komplicerat socialt fenomen och det 

finns en mängd andra aspekter som påverkar välmående och tillfredsställelse. Vi menar oss 

dock kunna se att lärarna inte enbart upplever sitt yrke som just ett yrke, de beskriver de som 

så mycket mer än att erhålla en inkomst och ett nödvändigt ont. Lärarna beskriver istället sitt 

yrke i termer av hobby, kreativt, utvecklande och stimulerande. Enligt vår uppfattning finns 

inte motstridiga krav och intressen mellan det privata och arbetet, istället upplever lärarna 

utsuddandet av gränserna som relativt oproblematiskt. Enligt vår uppfattning kan dock den 

individualisering som skett i förhållande till arbetet medföra svårigheter i att generalisera 

upplevelser av gränsdragningens konsekvenser till en hel yrkesgrupp. Individen har idag ett 

egenansvar inom vilket denne tvingas att själv dra sina gränser.  

Vi menar vidare att vi tydligare i relation till redan befintliga studier visat betydelsen av hur. 

Med hur syftar vi till arbetets innehåll och utförande och dess påverkan av relationen mellan 

arbete och fritid. Centralt för de teorier och forskning som presenterats beskrivs ofta 

gränslöshet i förhållande till uppluckringen av relationen mellan tid och plats. Vi negligerar 

inte denna utvecklings betydelse utan anser att vi tydligare än tidigare forskning bidragit till 

att visa hur arbetets utförande påverkar gränslösheten i läraryrket. Vi betraktar det således att 

gränslöshet i avseende på läraryrket inte enbart bör belysas med var och när:s påverkan utan i 

relation till hur. Vi ser i vårt resultat att själva utförandet av arbetet betonas som en viktig 

aspekt för gränsdragning. Yttre strukturer och ramar styr till viss del arbetet men lärarna 

beskrivs idag själva ansvara över sitt arbetsutförande i stor utsträckning. Tillvägagångssättet 

eller hur:et blir således en personlig angelägenhet. Avsaknaden av strukturer beskrivs även 

medföra svårigheter av att definiera vad som är att betrakta som tillräckligt. Läraryrket bör 
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därmed beskrivas som ett yrke där man alltid kan göra mer. Hur läraren väljer att strukturera 

och genomföra sitt arbete påverkar därmed förhållandet mellan privatliv och arbetsliv i största 

grad. Att vi poängterat hur:ets betydelse i förhållande till läraryrket medför inte att det är att 

beteckna som centralt för andra yrken i avseende till gränsdragning mellan arbete och fritid.  

 

Samtidigt kan vi se likheter mellan de resultat som vår studie påvisat och den tidigare 

forskning som presenterats. I likhet med tidigare forskning visar vår studie hur lärarnas arbete 

idag antagit en mer individuell karaktär. Vilket resulterat i att läraren själv mycket mer 

ingående är att beteckna som ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av sitt 

arbete. Vi ser det som intressant att vårt resultat har påvisat att lärarna trots schemalagd 

undervisning som genom ett tydligt sätt knyts till en specifik plats och tid ändå upplever sitt 

arbete som flexibelt och fritt. I och med detta ser vi att studiens resultat kan relateras till den 

generella utveckling som skett i dagens samhälle i avseende på gränsdragning mellan arbete 

och fritid.  

 

Vi upplever utifrån den forskningsgenomgång som vi genomfört i denna studie att lärarnas 

upplevelser i avseende på gränsdragning mellan arbete och fritid är ett relativt outforskat 

område. Sedan tidigare finns en mängd studier som tar fasta på dels förhållandet mellan arbete 

och fritid samt de som fokuserar på läraryrket. Men, vi upplever att det tidigare inte funnits 

någon forskning som på samma sätt fört samman dessa två studieområden. Således bör vår 

studie och dess resultat ses möjligöra för ytterligare forskning och inspiration, då vi har 

fokuserat på att identifiera lärares upplevelser samt erfarenheter i förhållande till 

studieområdet. Det hade i förhållande till detta varit intressant att vidare fokusera till att 

undersöka konsekvenser av lärarnas förhållningssätt till arbete och fritid. Vi ser även att 

studiens resultat skulle kunna inspirera till framtida komparativa studier som fokuserar till att 

jämföra kvinnliga kontra manliga lärares upplevelser i förhållande till gränsdragning. 

Alternativt skulle en framtida undersökning kunna ämnas visa eventuella skillnader eller 

likheter i förhållande till studieområdet i avseende på kommunala- kontra friskolor. Vi ser det 

vidare som intressant att jämföra studiens resultat med andra yrkesgrupper. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Inledande presentation av studien där vi redogör för syfte och användningsområde av 

materialet. Vidare redogöra för hantering av insamlad data samt anonymitet och försäkran om 

att insamlat råmaterial ej kommer att sparas för framtida sammanhang. 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse av lärares upplevelser och 

erfarenheter av sitt yrke, specifikt med avseende på gränsdragning mellan arbete och fritid. 

 

Bakgrundsfrågor 
Ålder: 

Kön: 

Yrkeserfarenhet: 

Utbildning: 

Årskurs: 

 

Läraryrket 
Hur är det att vara lärare?  

Hur skulle du beskriva ditt yrke och arbetssituation? 

Upplever du att din arbetssituation och yrkesroll har förändrats under den tid som du har varit 

yrkesverksam? 

Vilka förväntningar ställs på dig som lärare?  

Var kommer dessa eventuella förväntningar ifrån? 

Vad förväntas av dig under en arbetsdag?  

Hur strukturerar du upp din arbetstid?  

Hinner du med alla arbetsuppgifter?  

Vilka direkta effekter upplever du att eventuellt överarbete får på ditt liv?  

I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka din arbetsutformning och schemaläggning? 

 

Gränsdragning 
Hur ser din familjesituation ut? 

Hur ser din fritid ut? 

Vad har du för förväntningar på din fritid? 

Är du tillgänglig för arbetet utanför arbetstid? 

Hur gör du när någon ringer eller skickar e-mail utanför arbetstid? 

Hur gör du när/om föräldrar/elever hör av sig utanför arbetstid? 

Upplever du att lärarrollen är svår att kliva ur? 

 

Strategi 
Upplever du svårigheter med att koppla av efter arbetstid? 

Vad gör du för att koppla av från arbetet?  

Hur upplever du att problem i ditt privata liv påverkar ditt arbete? 

Hur upplever du din tidsdisposition? 

Finns det något i din tidsdisposition som du skulle vilja förändra? 


