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Abstract 
Companies, institutions and authorities are increasingly restructuring their businesses to 

adapt to a changing environment and working conditions are becoming increasingly 

looser, more indefinite and perceived as more boundless. Earlier general and more stable 

working time rules, norms and agreements for organizing the work have begun to be 

dissolved or transformed and employees must increasingly initiate, plan, implement and 

take responsibility for their own work. This may mean that the work is perceived as more 

varied by the employee, but also as more complicated, more stimulating but perhaps also 

more demanding, more personal but with a reduced community, more focused but more 

cohesive and insecure. 

 

This is a qualitative thesis conducted at the Linnéuniveritetet by Fredrik Hallberg that, 

through the use of grounded theory, examines questions about what affects the balance 

between the work of school teachers and their leisuretime. In the study, a total of seven 

teachers have been interviewed and the material has been analyzed and processed through 

a theoretical framework in the form of  grounded theory.  

 

The study is intended to describe a phenomenon, about how teachers in a school in 

Sweden balance between their work, and with everything that it involves, and their 

leisure. The most important results are that there are factors that influence the teachers' 

way of balancing, drawing boundaries between work and their leisure. The clearest factor 

that influences the balance between work and the rest of life is the teachers' family 

situation. Children's retrieval and leaving at school, children's evening activities is a clear 

external factor in the teachers' way of balancing work with their leisure. 

 

Keywords: Gränslöst arbete, skola, arbetstid, lärare, flexibilitet. 
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Förord 
Utförandet av denna studie har öppnat mina ögon för ett fenomen som jag tycker är viktigt 

att uppmärksamma i ett samhälle som jag upplever som mer och mer gränslöst. Det har 

varit mycket givande och intressant för mig att fått genomföra denna studie och jag vill 

rikta ett särskilt tack till mina nära och kära som har stått ut mig, framförallt min fru. Jag 

vill också rikta ett tack till andra som har gjort studien möjlig, det är till exempel de lärare 

som ställt upp som informanter, rektorer som givit mig access till lärarna, Johan Vaide 

som bistått som handledare med värdefulla tips och råd under studiearbetet samt min 

arbetsgivare som har gett mig möjlighet att kombinera mina studier med arbetet. Tack! 

 

Fredrik Hallberg 

Enköping, VT 2019 
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Inledning 
Har någonting hänt i arbetslivet? När arbeten anpassas till en allt mer oförutsägbar 

verklighet blir arbetet följaktligen också allt mer oförutsägbart, arbetet kan sägas bli mer 

gränslöst (Allvin m.fl., 2006c). Det gränslösa arbetet är ett begrepp som använts av 

Allvin m.fl. (2006c) för att beskriva den gränsförskjutning som sker mellan arbetet och 

det övriga livet. Begreppet kan beskrivas som om arbetet är flexibelt och dynamiskt i 

förhållande till arbetstagarnas övriga liv. Många av dagens ”flexibla arbetsplatser” gör 

det möjligt för arbetstagarna att ständigt vara tillgängliga via mail, mobiltelefon och 

datorer (Allvin m.fl., 1999b). Att ständigt vara tillgänglig som arbetstagare ökar risken 

för att en gränsförskjutning sker mellan arbetet och det övriga livet och vad som 

egentligen är att betrakta som arbetstid och vad som är ens privata tid blir mer och mer 

svår att definiera (Allvin m.fl., 2006c, pp. 121-123). Att studera lärare och deras flexibla 

arbetsvillkor gör denna yrkesgrupp särskilt intressant att studera ur perspektivet det 

gränslösa arbetet. Det finns, i lärarnas arbetsvillkor, en inbyggt flexibilitet och denna 

studie är tänkt att studera de faktorer som eventuellt kan påverka att en gränsförskjutning 

sker mellan lärarnas arbete och deras övriga liv.  

 

Jag är gift med en gymnasielärare och min erfarenhet säger mig att det finns stunder då 

det sker en gränsförskjutning mellan min frus arbete och hennes övriga liv. Att vara gift 

med en gymnasielärare samtidigt som jag utför en studie om gymnasielärarnas gränslösa 

arbetet väcker givetvis tankar om mina egna föreställningar kring denna yrkesgrupp och 

det forskningsfält jag valt att studera. I detta arbete har jag dock upplevt att min insyn i 

en gymnasielärares arbete är en fördel och styrka för mig eftersom jag har haft möjlighet 

till en snabb och omedelbar återkoppling på eventuella frågor som uppstått. Mina 

erfarenheter gör gymnasielärare särskilt intressant för mig att studera ur perspektivet det 

gränslösa arbetet. 

 

Forskningsfält	

Jag har valt att studera ett fenomen som kan uppstå då en gränsförskjutning sker mellan 

gymnasielärarnas arbete och deras övriga liv. Skolans verksamhet bedrivs normalt under 



 

 
4 �  

 
 

knappt 36 veckor per år och årsarbetstiden för lärare med ferieledighet koncentreras till 

194 dagar. De flesta kommunalt anställda lärare har en reglerad arbetstid om 1 360 timmar 

per verksamhetsår  (Lärarnas riksförbund, 2017). Om de 1 360 timmarna fördelas jämnt 

över de 194 dagar som lärarna tjänstgör blir det cirka sju timmar per dag och en 

genomsnittlig femdagarsvecka omfattar därför cirka 35 timmar. Den reglerade tiden är 

den tid som läraren är skyldig att stå till förfogande för arbetsgivaren och denna tid 

förläggs normalt till arbetsplatsen. I Sverige har de flesta lärare utöver den reglerade 

arbetstiden också en viss del förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden är oreglerad och 

står utanför det regelverk som normalt gäller för lärarnas arbetstid. Läraren gör själv en 

bedömning av vad förtroendearbetstiden ska användas till, hur den ska förläggas i tid och 

rum och hur omfattande den i praktiken behöver vara  (Lärarnas riksförbund, 2017). 

Förtroendearbetstiden skapar en flexibilitet i hur lärarna kan kombinera och i vissa fall 

integrera arbetet med deras övriga liv vilket gör, enligt mig, lärare särskilt intressanta att 

studera ur perspektivet det gränslösa arbetet.  

 

Syfte	och	övergripande	forskningsfråga	

Syftet med denna studie är att studera det gränslösa arbetet och den gränsförskjutning 

som kan uppstå mellan gymnasielärarnas arbete och det övriga livet. Studien är i första 

hand explorativ, studien är utforskande i sin karaktär och ska försöka fånga ett fenomen 

som jag valt att kalla det gränslösa arbetet. Fenomenet uppstår då en gränsförskjutning 

sker mellan lärarnas arbete och det övriga livet. Att studien är explorativ menas att studien 

inte tar något tydligt avstamp från tidigare forskning utan studien är tänkt att vara 

empirinära och slutsatserna i studien görs utifrån det inhämtade empiriska materialet. 

Studien avser att beskriva det gränslösa arbetet som fenomen, men eftersom studien 

grundar sig i en empirinära metod (grundad teori) så är det framförallt det empiriska 

materialet som ska leda studien framåt och mina slutsatser har därför begränsat till sådant 

som materialet tillåter. Jag har valt, på grund av att studien är explorativ samt att den 

grundar sig i grundad teori, att inte infoga analysen av studiens empiriska material i ett 

etablerat teoretiskt ramverk för att överblicka materialet. Men samtidigt vill jag vara 

tydlig med att jag inte avvisar några andra teoretiska föreställningar. Explorativa 

undersökningar är, precis som namnet antyder, en utforskande undersökning och studien 
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har därför genomförts för att skapa en grundläggande kunskap över ett visst område och 

i detta fall grundläggande kunskap om gymnasielärarnas gränslösa arbete.  

 

I studien har jag valt att använda mig av en undersökningsfråga, undersökningsfrågan 

som använts har varit; Vad är det som gör att en gränsförskjutning sker mellan 

gymnasielärarnas arbete och deras övriga liv? Studien är genomförd i dialog med 

nuvarande forskning och ämnar bidra till det aktuella forskningsläget genom att det är en 

studie som tar sin utgångspunkt i grundad teori ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

Världsbild	och	filosofisk	orientering	

För att läsarna av studien ska förstå mina forskningsval och begränsningar är det viktigt 

att informera läsarna om vilken världsbild och filosofiska orientering jag som utfört 

studien har. Creswell & Creswell (2018) menar att en världsbild är en filosofisk 

orientering om världen och att detta är en utgångspunkt för hur forskare genomför sina 

studier. Socialkonstruktivismen är betraktad som en teori om det sociala, det innebär en 

fokusering på samhället som om denna är socialt konstruerat av människor (Wikipedia, 

2019). Men hur kan då en socialkonstruktivistiskt världsåskådning fungera om man 

använder grundad teori som ett teoretiskt ramverk? Charmaz (2008) menar att en 

socialkonstruktivistiskt inställning uppmuntrar till innovation och att forskare kan 

utveckla ny förståelse om nya teoretiska tolkningar av det sociala livet. Hon menar också 

att ett socialkonstruktivistisk perspektiv till grundad teori uppmuntrar forskare att göra 

uppmätta bedömningar av sina metoder och sig själv som forskare. Det är genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv jag valt att närma mig grundad teori och jag försöker i 

studien svara på frågor om varför, men samtidigt bibehålla det sociala livets komplexitet. 

Det är alltså genom socialkonstruktivistiska glasögon jag betraktar, analyserar och tolkar 

studiens empiriska material. Med utgångspunkt i det valda forskningsämnet och 

metodologi är det min uppfattning att det är möjligt att anlägga ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv i denna studie. Jag ser på slutsatserna i studien som sociala konstruktioner där 

lärarens perspektiv är i fokus och min analys har utförts med hjälp av abduktion och är 

av ett tolkande slag. Senare i rapporten beskrivs abduktion mer ingående. 
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Forskningsöversikt	

Nedan görs inledningsvis en kortare presentation av de artiklar som har använts i studien 

för inläsning av forskningsläget inom det aktuella forskningsämnet. Denna studie har 

använt grundad teori som forskningsansats vilket innebär att ingen hänsyn tagits gentemot 

det aktuella forskningsläget under själva analysarbetet. Däremot har en kortare jämförelse 

gjorts mellan studiens slutsatser och det aktuella forskningsläge vilket presenteras senare 

i rapporten. Det aktuella forskningsläget har också inspirerat till den intervjuguide (bilaga 

2) som användes under intervjuerna med lärarna. Jag avvisar på så sätt inga andra 

teoretiska föreställningar men det har varit det empiriska materialet som hela tiden fört 

studien framåt.  

 

För att ta del av det aktuella forskningsläget har jag använt mig av databaser och 

sökmotorer på Linnéuniversitetets bibliotek (OneSearch & Sociological Abstracts) samt 

referensförteckning i boken Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya 

arbetslivet (Allvin m.fl., 2006c). Urvalet av relevanta artiklar gjordes genom att använda 

sökorden: gränslöst arbete, skola, arbetstid, lärare och flexibilitet i dessa sökmotorer. De 

artiklar som verkade stämma överens med studiens syfte valdes ut för läsas mer ingående, 

de artiklar som bedömdes inte vara relevant för studien valdes bort. Ett teoretiskt 

urvalssätt har på så sätt använts för val av relevanta artiklar. Nedan presenteras de artiklar 

som slutligen nyttjades i studien för att ta del av det aktuella forskningsläget. 

 

Kortare	presentation	av	de	artiklar	som	använts	i	studien	

Det finns en del forskning inom detta forskningsfält och denna studie är tänkt att vara ett 

komplement till aktuell forskning. Inom forskningsfältet är forskare som Michael Allvin 

och Gunnar Aronsson auktoriteter i Sverige. Av de artiklar jag tagit del av har man i tre 

studier använt sig av kvantitativa metoder (enkäter), i en studie har man använt både 

kvalitativa och kvantitativa metoder (enkät och intervju) och i fem studier har man använt 

sig av kvalitativa metoder (deltagande observationer och intervjuer). Totalt har nio 

artiklar, rapporter och avhandlingar lästs för att identifiera det aktuella forskningsläget, 

nedan presenteras de artiklar som jag refererat till i studien.  
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Allvin har bidragit med flera rapporter till forskningsprojektet Gränslöst arbete eller 

arbetets nya gränser som är ett samarbete mellan forskare vid Arbetshälsoenheten vid 

Arbetslivsinstitutet och forskare vid Psykologiska institutionen på Stockholms 

universitet. Den första rapporten som Allvin m.fl. bidrog med var en studie från 1998. 

Avsikten med denna delstudie var att undersöka de psykologiska förutsättningar för och 

konsekvenserna av den nya gränslöshet i arbetet som möjliggörs genom modern 

informationsteknik (Allvin m.fl., 1998a). En av Allvins slutsatser från denna kvalitativa 

studie (intervjuer) var att fler och fler arbetstagare och verksamheter erbjuds nya och mer 

flexibla lösningar på hur arbetet kan organiseras och utföras. Det uppstår ett slags, enligt 

Allvin (1998a), gränslöshet i arbetet. Den andra rapporten som Allvin bidrog till ovan 

nämnda projekt syftade till att undersöka vad en sådan gränslöshet i arbetet konkret 

innebär, och vad dess psykiska och sociala konsekvenser är (Allvin m.fl., 1999b). Detta 

var en kvalitativ studie som efter att genomfört 175 öppna intervjuer gjorde ett urval som 

slutligen bestod av de 14 personer som i ett eller flera avseenden bedömdes arbeta mer 

gränslöst. Studie visar att det finns tre betydelser av gränslöshet, den första betydelsen är, 

enligt Allvin (1999b), att arbetsvillkorens flexibilitet har betydelse med avseende på 

arbetstid, arbetsplats, arbetsorganisation och anställningsform. Den andra betydelsen är 

att arbetsvillkoren skiljer sig väsentligt åt mellan olika arbetsåtaganden. Den tredje och 

sista betydelsen är att arbetsprocessen är att betrakta som gränslös i den utsträckning att 

den låter sig beskrivas som en mer eller mindre kontinuerlig omvandling av information. 

Den tredje rapporten som Allvin (2001) bidrog med till ovan nämnda forskningsprojekt 

var en studie som syftade till att undersöka hur distansarbete etableras som arbetsform på 

en arbetsplats (Statens Energimyndighet) samt att undersöka huruvida distansarbetet 

förändrar arbetstagarnas arbetsutförande och relation till organisationen. Genom 

användandet av både kvalitativa och kvantitativa metoder (enkäter, intervjuer och 

fysiologiska mätningar) inhämtade Allvin empiriskt material från arbetstagare på Statens 

Energimyndighet. Slutsatser som Allvin slutligen drog var kortfattat att distansarbete inte 

ska ses som en avreglering av arbetet utan mer som en omreglering.  

 

I artikeln Negotiating time, meaning and identity in boundaryless work har Kamp m.fl. 

(2011) utfört en empirisk fallstudie om arbetet på en skola i USA. Artikeln syftade till att 
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utveckla en ram för att utforska tidens kvaliteter i ett gränslöst arbete och att utforska 

självhantering av tiden, där relationerna mellan tid och uppgifter förhandlas fram. I 

studien använde Kamp deltagande observation som metod för inhämtande av empirisk 

data, men även intervjuer med lärare på skolan genomfördes. Några av lärarna fick också 

föra dagbok om vad de utfört under arbetsdagarna. Studien undersökte processen med 

självhantering av arbetstiden, där de tidsmässiga konflikterna förhandlas fram. Kamp 

m.fl. (2011) hävdar att för att förstå hur tiden påverkar gränserna för det gränslösa arbetet 

bör man fokusera på tidernas kvalitéter och rytmer. Nedan presenteras några av de 

områden inom forskningsämnet som jag identifierat genom inläsning av artiklar, 

avhandlingar och böcker och som enligt mig varit särskilt relevanta och intressanta för 

studien.  

 

Balansen	mellan	arbete	och	det	övriga	livet	

När arbetet tränger sig på och kräver plats så sker det på bekostnad av aktiviteterna i det 

övriga livet (Allvin m.fl., 2006c, p. 129). Det som upplevs som konflikt respektive balans 

mellan arbetet och det övriga livet varierar beroende på det förhållningssätt som 

arbetstagaren har till arbetet (Allvin m.fl., 2006c). Det finns arbetstagare som försöker 

integrera arbetet med det övriga livet inom ramen för en helhetssyn på tillvaron (Allvin 

m.fl., 2006c, p. 130). Detta beskriver Allvin (2006c) i tabellen nedan. 

 

 Fokuserar arbetet Integrerar arbete och övrigt liv 

Balans När man har flyt i arbetet När man känner harmoni i tillvaron 

Konflikt När livet i övrigt sätter 
krokben för arbetsprocessen 

När arbetet tränger sig på och 
jämvikten i tillvaron rubbas 

Tabell 1 Integrering av arbetet och familjelivet (Allvin m.fl., 2006c) 

 

Allvin (1999b, p. 37) visar, i en kvalitativ studie från 1999, att gränsen mellan arbetsliv 

och det övriga livet luckras upp när de formella regleringarna för arbetstid, arbetsplats 

och arbetets organisation försvinner. Detta gör, enligt Allvin (1999b), att arbetet invaderar 

det övriga livet, familjelivet dras in i arbetet när hemmet förvandlas till en arbetsplats då 

arbetstiden inte är förbestämd. Detta kan, enligt Allvin (1999b, p. 37), leda till att 

arbetstagarna arbetar för mycket, ständigt är tillgängliga och beredda, har svårt att 
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tankemässigt släppa arbetet och tar det med sig arbetet in i samvaron med familjen. 

Relationen mellan arbete och det övriga livet organiseras genom att de båda sfärerna 

integreras med varandra (Allvin m.fl., 1999b). Arbete, fritid, hem och familj formas till 

en helhet utan tydliga övergångar och ett så kallat gränslöst arbete har därmed uppstått 

(Allvin m.fl., 1999b).  

 

Tids-,	rums-,	organisations-	och	anställningsvillkor	samt	arbetsrytm	

Platsen för utförandet av arbetet är viktigt för arbetstagaren, det vill säga vilken plats som 

lämpar sig för att arbeta (Allvin m.fl., 1998a). Arbetstagarna anpassar sina arbetstider 

efter kund- och marknadskrav, globala tidsförskjutningar, familjens behov och de egna 

preferenserna. I och med mobiltelefoner, bärbara datorer och radiolänkar gör att 

arbetstagarna alltid bär arbetet med sig och är tillgängliga. Detta medför att 

arbetsuppgifterna kan utföras på olika platser och under olika förhållanden, arbetet 

avgränsas följaktligen inte av en bestämd arbetsplats (Allvin m.fl., 1999b, p. 10). 

Ytterligare en konsekvens av denna rumsupplösning är, enligt Allvin (1999b, p. 13), att 

det kan vara svårt för arbetstagarna att släppa arbetet innan eventuella dilemman 

verkligen är lösta. Detta kan leda till att arbetstagarna försöker kombinera arbete med 

närvaro i familjen tills problemen är lösta, arbetet integreras på så sätt med familjelivet 

(Allvin m.fl., 1999b).  

 

För att förstå hur ett gränslöst arbete påverkar lärare menar Kamp m.fl. (2011) att man 

bör fokusera på kvalitén och rytmen av lärarnas arbetstid. Kamp (2011) menar att lärarnas 

arbetstid består av fem olika sorters tider, den första tiden är den planerade arbetstiden, 

till exempel lektioner. Den andra sortens arbetstid är, enligt Kamp (2011), den tid då 

elever arbetar på egen hand och lär sig saker, det finns då tid för lärarna att utföra andra 

arbetsuppgifter än att hålla lektioner. Den tredje arbetstiden är, enligt Kamp (2011) den 

tid då läraren interagerar med elever och den fjärde arbetstiden är mer ”ad hoc-tid” då 

läraren löser uppkomna situationer som bara måste lösas just då. Den femte och sista 

arbetstiden är, enligt Kamp (2011), tid då läraren får möjlighet att själv reflektera eller att 

umgås med andra lärarkollegor i ett lugnare tempo. Men hur fungerar det då när 

arbetstagare får större frihet och ansvar för genomförandet av sina egna arbetsuppgifter? 
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Gränsen	mellan	arbete	och	övrigt	liv	

Enligt Allvin m.fl. (1998a) blir frihet-ansvars-temat tydligare i ljuset av hur arbetet 

uppfattas relaterat till det övriga livet. Gränsen mellan arbetstid och fritiden upplevs vara 

otydlig för arbetstagare i en studie genomförd av Allvin (1998a). Denna otydlighet 

uppfattades av arbetstagarna som ”ett sätt att arbeta” men otydligheten gör det svårt att 

hålla isär arbete och fritid. När arbetstiden inte tydligt definieras, uppstår problem kring 

vart gränsen mellan arbetet och det övriga livet dras (Allvin m.fl., 1998a). Ett resultat av 

ett gränslöst arbete kan, enligt Allvin (1999b, p. 9), vara att arbetstagarna har svårighet 

att koppla bort arbetet mentalt men att det blir allt mindre viktigt för arbetstagarna att 

avgränsa dessa delar från varandra. Istället blir det en fråga om att organisera dygnet efter 

de behov som arbetstagaren har i arbetet såväl som i det privata.  

 

Selfmanagement	

Det gränslösa arbetet är ett begrepp som, enligt Kamp (2011, p. 230), syftar till att 

beskriva de specifika faktorer som sker i det moderna arbetslivet, införande av self-

management av den anställdes arbetstid är ett exempel. Veckoarbetstiden kan vara 

självbestämd av arbetstagaren eller på grund av så kallade deadlines och arbetet kan 

utföras både på en arbetsplats eller i det egna hemmet (Kamp m.fl., 2011, p. 230). Arbetet 

har blivit mer anpassat efter situationen och vilka uppgifter som behöver utföras och det 

har blivit ett större fokus på self-management och tillförlitlighet (Kamp m.fl., 2011, p. 

230). Men enligt Allvin (1999b, p. 8) kommer ofta personliga faktorer i högre grad vara 

bestämmande för hur arbetstidens struktureras. Arbetstiden utformas efter personliga 

kriterier, som till exempel det personliga kontaktnätet, personliga preferenser och 

personliga värderingar (Allvin m.fl., 1999b). Arbetet förläggs istället till olika tidpunkter 

efter hur individens familjeförhållanden är utformade, individuella sovvanor, den 

personliga ambitionsnivån och behovet att ta ansvar (Allvin m.fl., 1999b). 

 

Sammanfattning	

Aktuell forskning visar att det idag finns en flexibilitet i arbetet med avseende på 

arbetstid, arbetsplats, arbetsorganisation och anställningsform. Flexibiliteten i arbetet kan 

utnyttjas av arbetstagarna på olika sätt, till exempel integreras arbetet med familjen. Men 
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flexibilitet i arbetet behöver inte nödvändigtvis uppfattas som negativt utan kan tvärtom 

vara något som arbetstagarna önskar och föredrar för att på ett mer dynamiskt sätt kunna 

anpassa arbetet med familjelivet. Aktuell forskning visar att det flexibla arbetet gör det 

svårt för arbetstagare att skilja mellan arbete och fritid och att det kan uppstå en 

gränsförskjutning mellan arbetet och det övriga livet, arbetet kan upplevas som mer 

gränslöst.  

 

Denna studie avser att beskriva det gränslösa arbetet som fenomen, och eftersom studien 

grundar sig i en empirinära metod (grundad teori) så har ingen hänsyn tagits under 

analysprocessen till den forskning som redan är gjord. Däremot har det aktuella 

forskningsläget inspirerat mig i utformandet av intervjuguiden (bilaga 2). Det är viktigt 

att förtydliga att det är det empiriska materialet som fört studien framåt och att slutsatser 

i studien inte har gjorts med hjälp av några etablerade teorier.  Jag har valt, eftersom jag 

använt grundad teori, att inte infoga inhämtad empiriskt material i något etablerat 

teoretiskt ramverk utan endast en kortare jämförelse mellan studiens resultat och tidigare 

forskning har gjorts och presenteras i senare i denna rapport. Studien har på detta sätt 

genomförts i dialog med nuvarande forskning. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har genomförts i dialog med aktuell forskning och ambitionen har varit att  

närma mig ett sociologiskt fenomen genom Glaser & Strauss teori om grundad teori ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Grounded theory, som på svenska har kommit att 

benämnas grundad teori, är en forskningsansats som intresserar sig för sociala händelser 

(Fejes & Thornberg, 2015, p. 44). Metoden erbjuder, enligt Fejes & Thornbergen (2015, 

p. 44), en systematisk och samtidigt flexibel vägledning för att samla in och analysera 

empirisk data. Under nedanstående rubriker kommer jag ge en kortfattat bakgrund om 

grundad teori och därefter hur en analysprocess vid nyttjande av grundad teori kan 

utföras. 

 
Bakgrund	

Grundad teori är en forskningsansats som intresserar sig för sociala händelser och 

interaktioner och är en metod som, enligt Fejes & Thornberg (2015, p. 44), passar sig bra 

att använda sig i studier då man vill utgå från ett empiriskt material i stället för en redan 

etablerad teori. Grundad teori utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss i början 

av 1960-talet. Glaser och Strauss ansåg att forskaren, med öppna och fördomsfria ögon, 

skulle undersöka den sociala världen och de data som där i samlades (Fejes & Thornberg, 

2015, p. 45). Till skillnad från forskning som utgår från etablerade teorier ville Glaser och 

Strauss att forskaren skulle utgå från empiriska data för att utveckla egna teoretiska 

modeller (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Analysprocessen	

För att sortera och reducera det inhämtade empiriska materialet använder grundad teori 

av så kallad kodning. Genom kodning försöker forskaren ta reda på vad data handlar om 

och försöker successivt utveckla kategorier och begrepp (Fejes & Thornberg, 2015, p. 

48). Kathy Charmaz tar avstamp i Glasers och Strauss idéer om grundad teori så till vida 

att hon förespråkar systematiska riktlinjer för att samla in och analysera kvalitativt 

material i syfte att utveckla teorier som är väl grundade i det empiriska materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, p. 33). Charmaz menar att man i stor utsträckning bör 

anpassa sig efter fältet och utveckla nya frågor snarare än bara söka svar på de frågor som 
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man initialt har formulerat, man bör utforska snarare än fråga ut fältet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). För att starta, menar Charmaz (Rennstam & Wästerfors, 2015, p. 34), 

att man under själva datainsamlingen använder sig av så kallade sensitizing concept 

(sensibiliserande begrepp). Med detta, menar Charmaz, att forskaren ska låta olika 

begrepp som framkommer under inhämtandet av empiriskt data prägla de nästkommande 

intervjuerna. Om de utvalda begreppen visar sig vara bärkraftiga även i utskrifterna av 

intervjuerna kan de bli bestående i analysen, men om de istället visar sig vara irrelevanta 

släpper man dem och letar upp andra (Rennstam & Wästerfors, 2015). För det andra 

förespråkar Charmaz kodning av materialet, med detta menar hon att man sätter ord på 

vad man läser eller ser i sitt material. Charmaz skiljer på två typer av kodning, initial och 

fokuserad kodning (Rennstam & Wästerfors, 2015, pp. 34-35). Initial kodning, innebär 

att man direkt beskriver data med ord eller fraser som återspeglar innehållet och fokuserad 

kodning baseras på närläsning av materialet och med det menas att man kodar i stort sett 

varje mening i materialet.  

 

Allteftersom koderna grupperas till nya och alltmer abstrakta koder utvecklas de 

småningom till kategorier. Kategorier som växer fram jämförs hela tiden mot det 

empiriska materialet och forskaren letar efter händelser som stämmer in på kategorierna 

och deras innebörd (Fejes & Thornberg, 2015, p. 51). Under den teoretiska kodningen 

ska forskaren försöka begreppsliggöra hur koderna kan relatera till varandra i syfte för att 

kunna generera en teoretisk modell (Fejes & Thornberg, 2015). Under tiden som 

forskaren samlar in, kodar och analyserar data kan forskaren få idéer, tankar eller frågor 

som man vill söka svar på. För att inte dessa idéer inte ska falla i glömska är det viktigt 

att skriva ner dem. Dessa analytiska anteckningar och teoretiska utkast kallas memos och 

skrivs parallellt som forskaren samlar in data, skapar koder, kategorier och begrepp (Fejes 

& Thornberg, 2015, p. 64).  

 

Kathy Charmaz är en förespråkare av att använda abduktion vid nyttjandet av grundad 

teori. Abduktion handlar om att välja eller konstruera en hypotes som förklarar ett enskilt 

empiriskt fall eller en uppsättning data bättre än andra möjliga hypoteser. Det forskaren 

kommer fram till kan användas som en provisorisk förklaring och är en möjlig hypotes 
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till fortsatt undersökning (Fejes & Thornberg, 2015, p. 27). De slutsatser som abduktion 

leder fram till är alltid provisoriska och öppna för revidering i ljuset av ny data eller bättre 

hypoteser eller förklaringar (Fejes & Thornberg, 2015, p. 27). Jag har inte nyttjat någon 

etablerad teori för att analysera det empiriska materialet i denna studie, men samtidigt så 

avvisar jag inte heller några teoretiska föreställningar. Charmaz menar att genom 

nyttjandet av abduktion så tar forskaren ett kreativt språng från det insamlade empiriska 

materialet och forskarens hypoteser. På så sätt kan materialet bli begripligt och förståeligt 

genom andras teorier. Däremot menar Charmaz att man hela tiden ska testa sina hypoteser 

gentemot det empiriska materialet som forskaren inhämtat (Gibbs, 2013). 

 

Sammanfattning	

Grundad teori är en ofta nyttjad kvalitativ metod i samhällsvetenskaplig forskning och 

har sina rötter i symboliskt interaktionism och statistisk positivism (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, p. 128). Charmaz förespråkar att man som forskare inledningsvis ska 

koda sitt material  (Rennstam & Wästerfors, 2015, p. 34). I denna studie använde jag mig 

av det som Charmaz beskriver som initial- och fokuserad kodning. Därefter sökte jag efter 

stabila mönster bland koderna som sedermera resulterade i olika kategorier som redovisas 

i bilaga 3. Under rubriken Metod kommer jag beskriva mer utförligt om hur 

analysprocessen genomförts i denna studie.  
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Metod 
I denna del av rapporten kommer jag redogöra för valet av forskningsansats och metodval 

samt försöka motivera dessa val.  

 
Forskningsansats	och	metodval	

Valet att använda grundad teori grundade sig i att det är en forskningsansats som anses 

vara öppen, det vill säga att alla vägar är öppna och forskningen kan ta vilken väg som 

helst samt att forskarens kunskap inom området inte behöver vara så djupgående från start 

(Fejes & Thornberg, 2015, p. 44). I min studie strävade jag efter att hålla alla vägar öppna 

och därför valde jag grundad teori som forskningsansats.  

 

I och med att min fru arbetar som gymnasielärare kunde jag, med hennes hjälp, tidigt ta 

kontakt med ansvariga på skolan i syfte att skapa access till arbetsplatsen. Denna tidiga 

kontakt bedömde jag som särskilt viktig eftersom jag var inriktad på att genomföra en 

studie baserad på grundad teori. Min ringa erfarenhet av att arbeta med grundad teori som 

forskningsansats innebar att jag prioriterade ett snabbt igångsättande av inhämtande av 

empiriskt material framför att lägga tid på att försöka skapa access till en arbetsplats eller 

att arbeta med att utforma en kvantitativ enkät. Att nyttja grundad teori som ett ramverk 

kan anses som ambitiöst men jag såg det som en möjlighet att lära mig något nytt 

samtidigt som grundad teori är en ansats som intresserar mig och som väcker min 

nyfikenhet.  

 

Eftersom jag ser på livet som socialt konstruerat av människor var min ambition att 

genomföra studien empirinära och att låta informanterna få möjlighet att berätta sin 

historia om hur de konstruerat sina liv och tillvaro.  Men hur kan då en 

socialkonstruktivistiskt världsåskådning fungera om man använder grundad teori som 

ramverk? Charmaz (2008) menar att en socialkonstruktivistisk inställning uppmuntrar till 

innovation och att forskare kan utveckla ny förståelse om nya teoretiska tolkningar av det 

sociala livet. Hon menar också att ett socialkonstruktivistisk perspektiv till grundad teori 

uppmuntrar forskare att göra uppmätta bedömningar av sina metoder och sig själv som 

forskare. Baserat på det som Charmaz hävdar bedömde jag att ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på grundad teori skulle fungera väl i denna studie. 
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Den kvalitativa metod som användes för inhämtande av empiriskt data var 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuer utförs 

med stöd av en intervjuguide (bilaga 2) som i detta fall bestod av ett antal frågeområden 

med uppföljande frågeställningar. Valet av semistrukturerade intervjuer som metodval 

baseras på det som Lantz (1993) menar är det praktiska synsättet. Semistrukturerade 

intervjuer var den kvalitativa metod som jag bedömde vara den mest effektiva och 

tidsbesparande metoden för inhämtande av empiriskt data för denna studie. Min 

förhoppning var att semistrukturerade intervjuer skulle underlätta för mig som intervjuare 

och att intervjuguiden skulle användas för att undvika att glida iväg och skifta fokus under 

intervjuerna, (Lantz, 1993, p. 64).  Jag tror samtidigt att intervjuer är ett bra sätt för att 

kunna komma informanterna nära. Jag ville åstadkomma detta genom att ha möjligheten 

att ställa följdfrågor och på så sätt bygga ett ömsesidigt förtroende mellan informanten 

och mig som intervjuare. 

 

Urvalssätt	och	deltagare	

Urvalssättet av skola gjordes baserat på mina möjligheter att tidigt kunna knyta kontakt 

med ansvariga på skolan. Det blev på så sätt ett urvalssätt som baseras på bekvämlighet. 

Lärarnas deltagandet i denna studie har varit helt frivilligt. Ett mail skickades 

inledningsvis till samtliga lärare (se bilaga 1), i detta mail framgick att deltagare 

eftersöktes till en studie och att deltagandet var frivilligt. Sju lärare besvarade mailet om 

att de var villiga att delta som informanter. Till att starta med bokades tid för intervjuer 

med fyra av de sju gymnasielärare som meddelat intresse om deltagande. Efter att ha 

genomfört de första fyra intervjuerna ledde den teoretiska samplingen mig vidare till att 

intervjua de resterande tre lärarna. Valet att intervjua ytterligare tre lärare grundade sig i 

behovet av att få ännu mer empiriskt material om hur flexibilitet och lärarnas 

familjesituation påverkar en eventuell gränsförskjutning mellan arbete och övrigt liv. I 

nedanstående tabell ser ni en sammanfattning av samtliga informanter som deltog i 

studien. Samtliga informanter i tabellen nedan har anonymiserats genom fiktiva namn. 
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Informant: Åldersspann: Familjesituation Yrkesverksam: 

Helena 40–45 år Gift, 3 barn 17 år 

Nora 45–50 år Gift, 2 barn 18 år 

Bruno 30–35 år Sambo, 1 barn 7 år 

Lisa 40–45 år Sambo, 2 barn 17 år 

Chez 50–55 år Gift, 2 barn 11 år 

Mikael 50–55 år Gift, 2 barn 29 år 

Tor 45–50 år Gift 18 år 
Tabell 2 Uppgifter om informanter 

 
I studien har jag eftersträvat att få en jämn fördelning med avseende på kön. Fyra av sju 

informanter (57%) är kvinnor och tre av sju är män (43%). Samtliga lärare är gifta eller 

sammanboende med partner. Fem har hemmavarande barn, en har vuxna barn och en har 

inga egna barn. Samtliga informanter har någon form av universitets- eller 

högskoleexamen. De sju informanter som slutligen blev valda har blivit det genom ett 

frivilligt deltagande. Jag har inte haft någon ytterligare tanke bakom urvalet. Samtliga sju 

informanter kontaktades ytterligare en gång via mail efter det att de meddelat intresse av 

att delta. I detta mail informerades informanterna mer ingående om studiens syfte och 

dess etiska aspekter. Det är av största vikt, särskilt vid kvalitativa intervjuer, att reflektera 

över de etiska aspekterna av intervjusamtalen, över min roll som forskare och vad det 

innebär för dem som jag intervjuar. Nedan förs ett resonemang om hur de etiska 

aspekterna har tagits hänsyn till i studien. 

 

Etiska	aspekter	

Etik i forskning står för en medveten reflektion över vad forskningen i sig kan innebära 

för de inblandade forskningsdeltagarna, för forskningssamhället, liksom för samhället i 

stort. Det blir därmed avgörande för hur man ska och bör gå tillväga i olika skeden av 

forskningsprocessen (Kalman & Lövgren, 2012). Det är svårt att undgå den maktobalans 

som existerar mellan forskare och intervjuperson. Jag är medveten om denna maktobalans 

vilket har gjort att jag har försökt att agera självkritiskt gällande hur jag kommer tillskriva 

subjekt och objekt i uppsatsen.  
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Vetenskapsrådet har gett ut dokumentet Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna utgår från fyra 

huvudkrav och har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

informanter, så att det vid en eventuell konflikt ska kunna ske en god avvägning mellan 

forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven 

som vetenskapsrådet förordnar är (1) informations-, (2) samtyckes-, (3) konfidentialites- 

och (4) nyttjandekravet. Vad gäller informationskravet är det själva grunden för att kunna 

uppfylla samtyckeskravet. En eventuell forskningsdeltagare måste få grundlig 

information om vad de förväntas delta i innan de tar ställning till att delta eller inte. Med 

andra ord förenas dessa två krav i kravet på informerat samtycke (Kalman & Lövgren, 

2012, p. 13).  

 

Deltagande lärare i studien informerades genom ett missivbrev om studiens syfte, vilka 

metoder som skulle användas och hur detta data skulle användas och lagras samt att 

insamlat material endast skulle hanteras och nyttjas av mig. Konfidentialitetskravet 

handlar om att värna om individer eller grupper av individer genom att man är noggrann 

med hur man handskas med sina data, hur man förvarar dessa säkert och slutligen i hur 

resultaten presenteras (Kalman & Lövgren, 2012, p. 14). Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in i en studie enbart får användas för forskningsändamål (Kalman 

& Lövgren, 2012, p. 14). Via missivbrevet (bilaga 1) informerades deltagande lärare om 

att materialet endast skulle nyttjas av mig, att samtliga deltagare i studien skulle 

anonymiseras i rapporten och att det endast var jag som hade tillgång till materialet. Jag 

har använt mig av Vetenskapsrådets fyra huvudprinciper som ett etiskt kompass under 

hela studiens gång. Innan intervjuer inleddes togs även kontakt med skolans rektor i syfte 

att få samtycke om att genomföra intervjuer med lärarna på skolan. Samtliga intervjuer 

som genomfördes inledes med att förtydliga ovanstående fyra huvudkrav.   

 

Några etiska utmaningar som jag ändå haft under studien har främst berört valet att filma 

intervjuerna eller ej. Mina tvivel baseras främst på vilken nytta jag skulle ha i studien av 

ett filmat material, men också om hur informanterna skulle ställa sig inför att bli filmade. 

Valet blev slutligen ändå att filma intervjuerna och detta val baseras främst på 
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föreställningen om att filmade intervjuer skulle underlätta för mig vid transkriberingen av 

materialet. Jag hade föreställningen att om jag både kunna se och höra informanterna 

skulle detta underlätta vid transkriberingen av materialet. Samtliga informanter ställde sig 

positiva till att bli filmade under förutsättning att materialet endast användes och 

hanterades av mig i studiesyfte. Det filmade materialet har lagrats på en extern hårddisk 

som endast jag haft tillgång till och materialet kommer, efter att denna C-uppsats 

godkänts av examinator, att raderas från hårddisken.   

 

Intervjuguide	och	genomförandet	av	intervjuerna	

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer, men påminde om öppna 

intervjuer. Med detta menar jag att intervjuerna till viss del var strukturerade genom 

nyttjandet av en intervjuguide. Intervjuguiden (bilaga 2) var strukturerade i olika 

fokusområden med ett antal uppföljningsfrågor inom varje område men informanterna 

tilläts att sväva ut i sina svar under intervjuerna. Genom att ge informanterna denna frihet 

fick de också möjlighet att berätta sin berättelse, med sina egna ord. Min förhoppning var 

att intervjuerna på så sätt skulle likna ett vanligt samtal mer än att jag ställde frågor enligt 

intervjuguiden och informanten antingen svarade ja eller nej. Jag bedömde att jag hade 

ett behov av att hålla informanterna till forskningsämnet med hjälp av en intervjuguide 

(bilaga 2), därav valet av semistrukturerade intervjuer. Fokusområdena och 

uppföljningsfrågorna i intervjuguiden inhämtades genom inläsning av aktuell forskning 

samt genom inläsning av boken Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det 

nya arbetet (Allvin m.fl., 2006c). Ett andra syfte med att ha ett mer öppet förhållningssätt 

under intervjuerna var att jag försökte närma mig fenomenet, ett gränslöst arbete, utifrån 

individen och ur dennes perspektiv. Min reflektion från samtliga intervjuer var att de 

genomfördes med ett bra klimat och att intervjuerna faktiskt påminde om ett vanligt 

samtal. Jag strävade efter detta i syfte att minimera risken för intervjuareffekt. 

Intervjuerna som sådana tog mellan 30 minuter och 50 minuter och samtliga intervjuer 

dokumenterades genom att filma intervjuerna.  
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Databearbetning	och	analysmetod	

För att få struktur i analysarbetet har jag inspirerats av Kathy Charmaz som är en 

förespråkare av konstruktivistisk grundad teori. Charmaz menar att när man använder 

grundad teori ska man inledningsvis koda det inhämtade materialet. Med detta menar hon 

att man sätter ord på det man läser eller ser i sitt material, det vill säga att analytikern 

kodar materialet för att på så sätt definiera innehållet (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Under studien har jag vänt mig till det empiriska materialet för att kontrollera att jag inte 

har förbisett något i analysen, detta har gjorts genom att testa det som framkommit 

gentemot det empiriska materialet.  

 

Intervjuerna transkriberades för att kodas (initial- och fokuserad kodning), kodningen 

gjordes genom att materialet lästes och om ord, begrepp eller faktorer återkom i materialet 

så noterades i form av koder. Denna process utfördes för all inhämtat empiriskt material. 

Förhoppningen var att finna så många koder som möjligt som därefter kunde grupperas 

och därefter utvecklas till kategorier. När innehållet i materialet väl har definierats i koder, 

menar Charmaz (Rennstam & Wästerfors, 2015), att man ska resonera kring hur dessa 

koder hänger ihop. Charmaz menar att man ska försöka hitta bakomliggande mönster i 

materialet och systematisera koderna i olika kategorier. Efter att koderna systematiserats 

i kategorier övergick analysprocessen i teorigenerering. Som forskare ska man, enligt 

Charmaz (2015), ha ett öppet förhållningssätt till teoretisering när man nyttjar grundad 

teori, med detta menar hon att man ska undvika att applicera ”förpaketerade bilder och 

automatiska svar”. I stället bör analytikern hämta exempel i sitt material för att föra upp 

dessa till mer abstrakta nivåer (Rennstam & Wästerfors, 2015). Datainsamling, 

analysarbete och att generera en teoretisk modell har därför skett parallellt under hela 

denna studie.  

 

När samtliga sju intervjuer hade genomförts och kodats djuplästes materialet ytterligare 

ett par gånger. Varje händelse eller fenomen som identifierades kodades för klargöra dess 

innebörd. Koder som uppfattades ha något gemensamt med varandra grupperades i 

övergripande kategorier och när kategorier framträtt så analyserades dessa genom selektiv 

kodning. Selektiv kodning är när analysarbetet leder fram till huvudkategorier där andra 
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kategorier kan integreras i. När nyckelkategorier framträtt så försökte jag visualisera 

dessa nyckelkategorier i en teoretisk modell. Detta gjordes för att tydliggöra hur 

kategorierna förhöll sig till varandra. En viktig fråga när man som forskare genomför en 

studie är om slutsatserna i studien är trovärdiga, nedan presenteras om hur jag försökt att 

öka trovärdigheten för denna studie. 

 
Trovärdighet	

Trost (2010) menar att syftet med en kvalitativ studie inte är detsamma som för en 

kvantitativ studie. I en kvalitativ studie strävar forskaren, enligt Trost (2010), inte efter 

att få samma resultat om och om igen, istället är det förändringar som en forskare just är 

intresserad av i en kvalitativ studie. Trost (2010) använder termen trovärdighet när det 

gäller kvalitativa studier. Som forskare måste man, enligt Trost (2010), visa läsarna att de 

studier och analyser man gjort är trovärdiga. Jag kommer, med tanke på det resonemang 

som Trost för ovan, redogöra för hur studiens empiriska material inhämtas och att detta 

material inhämtats på ett seriöst sätt samt att materialet är relevant för min centrala 

frågeställning.  

 

Ett sätt att påvisa trovärdighet i en kvalitativ studie är, enligt Trost (2010), att redovisa de 

etiska aspekterna som nyttjas i samband med datainsamlingen. De etiska aspekterna i 

denna studie har redovisats tidigare men Trost (2010) menar också att objektivitet är 

särskilt problematiskt i en kvalitativ studie som nyttjar intervjuer som metod för 

inhämtande av empiriskt material. Med detta, menar Trost (2010), att ingen forskare kan 

vara helt objektiv. Jag hade för avsikt under intervjuerna att vara uppmärksam på att inte 

låta mina egna föreställningar styra hur jag uppfattade och förstod informanterna. Jag 

hade därför som ambition att inta informanternas perspektiv. Därför genomfördes 

intervjuerna som semistrukturerade intervjuer, som påminde av öppna intervjuer, i syfte 

att låta informanten själv berätta sin historia. Varje intervju avslutades genom att 

sammanfatta hur jag uppfattat informanternas svar och på så sätt kontrollera om jag 

uppfattat dem korrekt. Informanterna hade möjlighet i slutet av intervjuerna att förtydliga 

om de trodde att jag missuppfattat dem på något sätt eller som de själva önskade förtydliga 

något. Jag använde även en av informanterna som ett bollplank under hela processen. Jag 

testade mina tolkningar av materialet genom att föra en dialog med denna informant.  
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Eftersom forskningsintervjuerna i denna studie ligger så nära ett vanligt samtal kan detta 

leda till föreställningen om att intervjuerna var enkla att utföra, men den enkelheten kan 

vara bedräglig (Kvale & Brinkmann, 2014a, p. 31). Risken med intervjuer i detta format 

är, enligt Kvale och Brinkmann (2014a, p. 31), att istället för att frambringa ny kunskap 

om ett ämne riskerar man istället att bara reproducera allmänna åsikter och fördomar. För 

att motverka denna snedvridning, bias eller selektiv perception har jag försökt agera som 

djävulens advokat inför det egna resultatet samt att vara extra kritisk till materialet. Detta 

har gjorts i syfte för att öka trovärdigheten i de slutsatser som framkommer i studien. Det 

har varit min strävan att vara så tydlig och noggrann som möjligt i min beskrivning av 

alla de steg och moment jag har tagit, vilket Kvale och Brinkmann (2014a) också menar 

ökar trovärdigheten för de resultat som framkommit och för att kunna bedöma dess 

kvalitet.  

 

Mönstersökning	

Analysarbetet fortsatte efter den inledande kodningen genom att leta efter stabila mönster 

bland de faktorer som inledningsvis identifierats i materialet. Samtliga identifierade 

faktorer skrevs ner på Post-it-lappar och åskådliggjordes genom att placeras på en stor 

plan yta. Detta gjordes i syfte för att få en bättre översikt av samtliga faktorer. Därefter 

placerades faktorer som bedömdes beröra varandra på något sätt tillsammans, när detta 

gjordes framträdde istället ett antal kategorier. Kategorierna kan man kortfattat säga är en 

sammanfattning av de faktorer som tidigare identifierats i studiens empiriska material. De 

kategorier som framträdde under denna del av analysprocessen var: familjesituation, 

arbetsplatskultur, effektivitet, gränsdragning och flexibilitet. Efter det att kategorierna 

identifierats så resonerade jag om hur dessa kategorier kunde förhålla eller relatera sig till 

varandra. Finns det något gemensamt kategorierna emellan, skulle det kanske gå att finna 

ytterligare mönster? Jag kom då fram till att det fanns något gemensamt mellan 

kategorierna och att dessa kunde delas in i olika påverkansfaktorer om hur de påverkar 

den gränsförskjutning som kan ske mellan lärarnas arbete och det övriga livet.  
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Mönstersökningen (bilaga 3) visar att det finns yttre påverkansfaktorer som kortfattat kan 

beskrivas som faktorer som uppstår utanför lärarnas arbete och som på olika sätt påverkar 

den gränsförskjutning som sker mellan lärarnas arbete och familjelivet. Dessa yttre 

påverkansfaktorer kan till exempel vara saker som i vilken familjesituation lärarna 

befinner sig i, deras förmåga att bemästra och hantera stress samt sätta gränser. Det finns 

också inre påverkansfaktorer som uppstår till exempel från organisationens 

arbetsplatskultur, lärarnas schemaläggning och uppkomna elevärenden. Detta beskrivs 

mer utförligt senare i rapporten. 
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Resultat och analys  
I denna del av rapporten presenteras delar av de resultat och analys som framkommit i 

studien. Denna del är indelade i flera rubriker som baseras på de kategorier som 

framkommit under själva analysarbetet. De kategorier som framkommit under 

analysprocessen i studien har varit familjesituation, arbetsplatskultur, effektivitet, 

gränsdragning och flexibilitet. Varje kategori avslutas med en sammanfattning. Därefter 

görs en kort jämförelse mellan resultaten från denna studie med aktuell forskning. 

Avslutningsvis beskrivs den del av analysprocessen då stabila mönster framträdde samt 

arbetet med teorigenerering. 

 

Familjesituation	

Ett av de mönster som framträdde under kodning av det empiriska materialet var att 

familjesituationen påverkar lärarnas möjlighet att balansera arbetet med det övriga livet. 

Nedan är några av de citat av lärare som upplever att deras arbete på något sätt påverkar 

familjelivet. Lisa och Helena är till exempel två kvinnliga gymnasielärare i 

fyrtioårsåldern som båda har yngre barn som säger nedanstående: 

 
Det var annorlunda innan man hade barn. Då kunde man göra klart på 

jobbet och så var man färdig. Och så kunde man gå hem och vara ledig 

och så är det ju aldrig nu, tycker jag. Utan nu jobbar man tills man… 

nu är klockan så mycket att jag behöver springa till bussen för jag måste 

hämta. (Lisa, 2019) 

 
Jag tänker mycket på mitt jobb, jämt… Men jag ser det som ett… andra 

betalar ju priset att hämta sina barn kl. 5 på dagen, jag gör det istället 

kanske vid fyra och då kanske jag är lite mer disträ vissa stunder men 

jag upplever inte att det går ut så mycket över dom. (Helena, 2019) 

 
Lisa upplever att det var annorlunda med gränsdragningen mellan hennes arbete och det 

övriga livet innan hon fick barn. Helena tänker mycket på arbetet men hon menar att det 

är ett pris hon är villig att betala. Bruno är en av de manliga lärarna, som har yngre barn, 
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och som säger nedanstående om skillnaden med arbetet nu, jämfört med innan han fick 

barn: 

 
Tiden krymper som jag kan sitta och jobba, det innebär att jag sitter 

vaken längre på nätterna och sover mindre. (Bruno, 2019) 

 
Mikael och Tor är två av lärare som har vuxna barn eller inga egna barn och som säger 

detta: 

 
Och då är det skönt att inte, man lägger bort jobbet när det är helg. Jag 

gör så att ibland när det är nationella prov och så, annars hinner man 

inte. Jag hade prov i fredags, det ska jag börja med i eftermiddag. Jag 

tänker inte sitta på lördag-söndag. (Mikael, 2019) 

 
Ja, jag sitter ju ingenstans än här (jobbet). Det är väl nån gång man 

sitter hemma och rättar vissa prov. Läser romaner, det som eleverna 

ska läsa så får man försöka, även om man har läst det tidigare så får 

man försöka, i alla fall snabbläsa och uppdatera sig själv. Det kan vara 

viss lektionsplanering, man sitter och söker vis material… Det är väl 

det. Jag försöker göra så mycket som möjligt här på plats. (Tor, 2019) 

	
Förtroendearbetstiden skapar en flexibilitet som gör att lärare med yngre barn integrerar 

arbetet med familjelivet. Flexibiliteten gör att lärarna kan utföra förtroendearbetstiden 

oavsett plats eller tidpunkt på dygnet men flexibiliteten nyttjas av lärare med barn i yngre 

åldrar i större utsträckning för att integrera arbetet med familjelivet. När 

förtroendearbetstiden nyttjas på detta sätt behöver lärarna istället utföra 

förtroendearbetstiden efter att familjebestyren är avklarade. Studien visar att lärare med 

barn i yngre åldrar mer frekvent arbetar under kvällar och helger än de lärare som har 

vuxna eller inte har några egna barn. 
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Arbetsplatskultur	

Flera lärare i studien upplever ett behov av att visa sig duktiga inför rektorer och inför 

kollegor på arbetsplatsen. Bruno och Chez säger till exempel nedanstående om 

arbetsplatskulturen på skolan: 

 
Det finns här på […] en kultur, det finns flera kulturer, av att jobba för 

mycket. Men det är ungefär samma sak som ungefär övriga samhället, 

man ska visa sig duktig. Och ett sätt, bland annat, är att jobba för 

mycket och att visa det eller prata om det. (Bruno, 2019) 

 
Så jag har ständigt lite så här dåligt samvete att jag jobbar för lite inför 

mina kollegor. Men det tror jag inte de tycker. (Chez, 2019) 

 

Bruno säger att han upplever att det finns en kultur på arbetsplatsen av att behöva visa sig 

duktig. Chez säger att hon har dåligt samvete för att hon kanske kan uppfattas som att hon 

arbetar för lite i sina kollegor ögon. Chez säger detta om att arbeta och maila angående 

arbetet på kvällar och helger: 

 
Där har ju, tycker jag, att man som arbetsledare och chefer har ett 

ganska stort ansvar för att inte maila på söndagen eller…Om de själva 

är så där, det är inte så mycket nu, men jag har tidigare haft liksom 

kollegor och chefer som mailar mitt i natten, mitt på helgen och så där. 

Då tycker jag att man ändå får ha omdömet att man får, man kan väl 

tidsinställa mailen så att det kommer på måndagsmorgonen. 

 (Chez, 2019) 

 
Några av lärarna nämner under intervjuerna att rektorer men också andra kollegor, mailar 

och arbetar under kvällar och helger. Det gör att några lärare upplever att dessa rektorer 

och kollegor upplevs som dåliga föredömen. Studien visar en arbetsplatskultur där lärarna 

på arbetsplatsen upplever ett behov av att visa sig duktiga inför rektorer och andra 

kollegor. Rektorer har som chefer viktiga roller att agera som föredömen på arbetsplatsen 

för att skapa en sund arbetsplatskultur när det gäller gränsdragning mellan arbete och det 
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övriga livet. Studien visar att vissa lärare upplever att rektorer upplevs som dåliga 

föredömen kring att arbeta under kvällar och helger.   

 

Effektivitet	

Mycket av det som framkommer i studien handlar om lärarnas effektivitet på 

arbetsplatsen. Nora får här representera de lärare som har svårt att arbeta effektivt med 

förtroendearbetstiden på arbetsplatsen. Hon uttrycker sig så här om att arbeta effektivt på 

arbetsplatsen: 

 
Tiden går åt… undervisning så klart men sedan är det väldigt mycket 

tid som går åt att människor kommer in och pratar med mig i 

arbetsrummet...[…] Men det är svårt att vara tillräcklig effektiv på 

jobbet och det säger också många av mina kollegor. Därför blir det så 

att man tar hem och rättar och förbereder sig och så. (Nora, 2019) 

 
 
Helena får däremot representera de lärare som säger att de hittat metoder för att kunna 

arbeta effektivt med förtroendearbetstiden på arbetsplatsen. Helena säger: 

 

Jag är nog en sådan som tycker om att gå upp tidigt och är som mest 

effektiv då. Så jag skulle absolut säga före tio. Då kan jag få, om det 

inte är några störningsmoment då så skulle jag få sjukt mycket gjort, 

jättemycket. (Helena, 2019) 

	
Det finns lärare på arbetsplatsen som upplever att de inte kan arbeta effektivt när det gäller 

utförandet av förtroendearbetstid. Studien visar att lärare som upplever det som svårt att 

arbeta effektivt med förtroendearbetstiden på arbetsplatsen föredrar att ta med sig 

arbetsuppgifter hem. Effektivitet på arbetsplatsen handlar främst vid utförandet av 

förtroendearbetstiden på skolan och att några lärare har svårt att arbeta effektiva på 

arbetsplatsen. Studien visar samtidigt att det finns lärare som hittat sätt att arbeta effektivt 

på arbetsplatsen.  

 



 

 
28 �  

 
 

Gränsdragning	

Lärarna har via sin arbetsgivare fått en bärbar dator och Ipad som de ska nyttja för arbete. 

På arbetsplatsen finns även ett verksamhetsprogram som främst ska användas för att 

kommunicera med elever, men även mellan kollegor. Verksamhetsprogrammet heter 

TEAMS och kan installeras som en applikation på lärarnas personliga telefoner. I 

intervjuerna framkommer att flera av lärarna valt att inte installera denna applikation i 

sina privata telefoner. Mikael uttrycker sig till exempel så här om TEAMS;  

 
Och sen har vi TEAMS som är en plattform där vi kan kommunicera 

och det kan man också installera i sina egna telefoner. Men det har jag 

inte gjort. Jag tycker att det är min telefon, vill man att jag ska ha det 

på en telefon så får man ge mig en telefon. (Mikael, 2019) 

 
Men att sätta gränser skiljer sig mellan lärarna. Chez och Nora säger till exempel 

nedanstående kring deras strategier och förmåga att sätta gränser mellan arbetet och det 

övriga livet: 

 

Nej, jag har ingen strategi alls. Jag är helt kass på att avgränsa. 

 (Chez, 2019) 

 
Och sen är jag dålig på att gränsa av utan jag sitter ju och svarar på 

mail sent på kvällar, jag svarar elever som mailar mellan halv tio och 

tio en kväll, då svarar jag direkt på det. Och det är ju jättedumt och det 

vet jag ju. (Nora, 2019) 

 

Allvin (1999b) menar att arbetstagare sätter gränser mellan arbetet och det övriga livet 

genom att de till exempel engagerar sig i olika fritidssysselsättningar och kan på så sätt 

göra familjelivet mer motståndskraftig gentemot arbetet. Chez säger nedanstående på 

frågan om hur hon kopplar bort arbetet: 

 
Jag försöker sticka iväg till gymmet nån kväll så där, men det är svårt 

att… Jag har blivit lite bättre på det, att tänka att nu är det viktigare 

för alla, för mig, för familjen, för jobbet att jag går iväg och tränar än 
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att jag sitter hemma och gör det här, planering eller så där. Det finns 

alltid, jag känner aldrig att det finns någon tid över. (Chez, 2019) 

 

En annan konsekvens av att lärarna integrerar arbetet med familjelivet kan vara att det 

sker en så kallad rumsupplösning mellan arbetet och familjelivet. Med detta menas bland 

annat att det är svårt för arbetstagare att släppa arbetet innan problemen är lösta och att 

det kan leda till att arbetstagarna integrerar arbetet med närvaro i familjen. Helena säger 

till exempel detta: 

 

Jag tänker mycket på mitt jobb, jämt. Men jag ser det som ett… andra 

betalar ju ett priset att hämta sina barn kl. 5 på dagen, jag gör det 

istället kanske vid fyra och då kanske jag är lite mer disträ vissa stunder 

men jag upplever inte att det går ut så mycket över dom, faktiskt. Utan 

i så fall är då min…jag vet inte… Liksom, jag ser det som att det är ett 

pris betalar lite, jag ser det som att det är en del av dealen, lite grann. 

(Helena, 2019) 

 
Helena tänker mycket på sitt arbete även om hon är hemma, hon har svårt att slappna av 

och att inte tänka på arbetet även när hon är ledig. Hon anser däremot att denna 

gränsförskjutning som sker mellan arbetet och familjelivet är ett pris som hon är villig att 

betala. Studien visar att några av lärarna tydligt sätter gränser mellan arbetet och det 

övriga livet, tydligast blir det när det kommer till att installera skolans 

verksamhetsprogram TEAMS på sina privata telefoner och datorer. Flera lärare engagerar 

sig i olika fritidsaktiviteter för att kunna släppa arbetet och för att tänka på något annat. 

Men studien visar också att det finns lärare som har svårt med att sätta gränser mellan 

arbetet och det övriga livet vilket innebär att de tenderar att ta med sig arbetsuppgifter 

hem för att arbeta under kvällar och helger.  

	
Flexibilitet	

Lärare uppskattar flexibiliteten som förtroendearbetstiden skapar för dem. Några lärare i 

studien väljer att göra mycket av förtroendetiden på arbetsplatsen medan andra istället 
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föredrar att utföra förtroendetiden i det egna hemmet. Tor säger nedanstående om den 

flexibilitet som förtroendearbetstiden gör för honom: 

 

För det mesta tycker jag att det är skönt men så ibland kan det vara så 

att man känner, -Fasiken vad skönt det vore att gå och stämpla in och 

stämpla ut och så är det… Men det handlar kanske inte bara om 

flexibiliteten, det handlar också om att man har med människor att 

göra. Den här relationen, det är inte så lätt att bara, även om jag hade 

haft en stämpelklocka så hade jag inte kunna släppa det. Men för det 

mesta tycker jag att det är en tillgång att man kan vara flexibel. 

 (Tor, 2019) 

 
Mikael säger detta om hur han planerar sin förtroendearbetstid: 
 

Jag får ju bestämma mina tider själv, vi har fyllt i ett schema vart vi ska 

vara de här timmarna. Men de 35 timmar på jobbet och sen 10 timmar 

förtroendetid, jag gör nog sex timmar av min förtroendetid här (på 

jobbet)… (Mikael, 2019) 

 
Lisa uttrycker sig istället så här om vad flexibiliteten innebär för henne: 
 

Det är skönt på det sättet att man kan styra om och utifrån sina men det 

här att man tar med sig jobbet, det tar liksom aldrig slut. Det är lätt att 

det spiller över och att jag inte har hunnit med det jag måste. 

 (Lisa, 2019) 

 
Tor säger detta på frågan om han arbetar hemifrån: 
 

Ja, det händer. Det är framförallt rättningsarbete. När tiden inte räcker 

till, och eleverna börjar trampa. (Tor, 2019) 

 
Mikael, Lisa och Tor uppskattar den flexibilitet som förtroendearbetstiden skapar för 

dem. Däremot säger de att de tar hem arbete när tiden inte räcker till och att det är lätt att 

arbetet spiller över på det övriga livet. Förtroendearbetstiden skapar flexibilitet som 

lärarna väljer att utnyttja på olika sätt. Flexibiliteten nyttjas bland annat för att arbeta när 
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arbetsbelastningen är hög, det kan till exempel vara under perioder av mycket rättning. 

Studien visar att lärare tar med sig arbete hem men att lärarna oftast accepterar detta för 

att kunna bibehålla flexibiliteten som förtroendearbetstiden skapar för dem.  

 

Teorigenerering	

Med insikten om inre- och yttre- påverkansfaktorer så övergick analysarbetet istället till 

att testa modellen mot det empiriska materialet och att försöka visualisera modellen. 

Nedan är den modell som har genererats för att visualisera de slutsatser som 

teorigenereringen innebar i studien, modellen testades mot materialet samt genom dialog 

med en av informanterna i studien.  

 
Figur 1 Teoretisk modell (Hallberg 2019) 

 
I teorigenereringen utgick jag utifrån lärarnas reglerade arbetstid (ramtid) och oreglerade 

arbetstid (förtroendearbetstid). Ram- och förtroendearbetstiden är reglerat i ett 

arbetstidsavtal och bedöms vara detsamma för samtliga deltagande lärare. Utifrån denna 

så resonerades det i hur dessa inre- och yttre påverkansfaktorer inverkar på lärarnas 

arbetstid. Det visade sig att några av faktorerna påverkar ramtiden och att andra faktorer 

påverkar lärarnas förtroendearbetstid. Tydligast mönster i studien är att det finns faktorer 

som påverkar lärarnas förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden skapar en flexibilitet 

och att denna flexibilitet kan göra att en gränsförskjutning sker mellan lärarnas arbete och 

familjeliv. Nedan beskrivs de olika faktorerna i modellen ytterligare.  
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Inre	påverkansfaktorer	

Lärare har en arbetstid som regleras via arbetstidsavtal där en del av arbetstiden är 

planerad arbetstid (35h) och en del är oplanerad arbetstid (10h). Den planerade arbetstiden 

benämns ramtid och ska omfatta bland annat undervisningstid, planerade möten, 

mentorskap och liknande mer förutbestämda arbetsuppgifter. Den oplanerade tiden 

benämns förtroendearbetstid och ska nyttjas av lärarna till för- och efterarbete, det kan 

till exempel vara arbetsuppgifter som planering och förberedelser inför lektioner, rättning 

av elevarbeten, mentorskapsfrågor som ej är planerade. Men faktorer som uppstår inifrån 

organisationen är till exempel oplanerade möten, elevärenden som berör elevhälsan samt 

andra typer av elevärenden. Dessa faktorer benämns som inre påverkansfaktorer och är 

faktorer som påverkar lärarnas ram- och förtroendearbetstid. Om det är många oplanerade 

möten för lärarna innebär detta att en gränsförskjutning uppstår mellan lärarnas arbete 

och det övriga livet. Om lärarna dessutom har svårt att arbeta effektivt med 

förtroendearbetstiden på arbetsplatsen tenderar lärarna också att ta med sig arbetet hem 

vilket innebär att en gränsförskjutning uppstår mellan arbetet och det övriga livet. 

	
Yttre	påverkansfaktorer	

Yttre påverkansfaktorer påverkar balansen mellan lärarnas arbete och familjeliv och som 

uppstår utanför arbetsplatsen. Det kan till exempelvis vara faktorer som lärarnas 

familjesituation och var man bor. De yttre påverkansfaktorerna kan precis som de inre 

påverkansfaktorerna ha både positiv och negativ påverkan på lärarnas balans mellan 

arbete och familjeliv. Om lärarna till exempel har yngre barn så gör detta att lärarna verkar 

acceptera att en gränsförskjutning sker mellan arbetet och det övriga livet om denna 

flexibilitet gör att det underlättar lärarnas möjlighet att kombinera arbetet med familjen. 

	
Individuell	påverkan	

Med individuella påverkansfaktorer menar jag faktorer som till exempel individens egen 

förmåga att planera och strukturera sitt arbete, att sätta gränser mellan arbetet och 

familjeliv. Det kan också vara möjligheten för lärarna att utföra förtroendearbetstiden 

under pendling, om de har möjlighet att starta arbetsdagen tidigare på morgonen eller att 

arbeta på arbetsplatsen då det inte finns några större störningsmoment på denna.  
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Organisatorisk	påverkan	

Organisatoriska påverkansfaktorer är framförallt de faktorer som arbetsgivaren styr över, 

arbetsgivaren ansvarar till exempel för att planera lärarnas ramtid. Hur arbetsgivaren 

väljer att planera och strukturera lärarnas ramtid påverkar hur lärarna kan nyttja 

förtroendearbetstiden på ett effektivt och flexibelt sätt. Vissa arbetsdagar kan 

schematekniskt vara lugnare och andra dagar kan vara mer hektiska för lärarna.  

 

Sammanfattning		

Teorigenereringen i studien visar att det finns inre-, yttre-, individuella- och 

organisatoriska påverkansfaktorer som påverkar hur lärare balanserar sitt arbete med sitt 

övriga liv. Studien visar att den främsta faktorn för att det kan uppstå en gränsförskjutning 

mellan arbetet och familjelivet är lärarnas familjesituation. Har lärarna barn i yngre åldrar 

innebär det att en gränsförskjutning oftare tenderar att ske. Förtroendearbetstiden nyttjas 

av lärare med yngre barn i större utsträckning för arbete i det egna hemmet efter att barnen 

somnat och efter att kvällsbestyren är avklarade. Flexibiliteten är, även om en 

gränsförskjutning sker, positiv för lärarna, både av de lärare som har barn i yngre åldrar 

men också av de som har vuxna eller inte har egna barn. I nästkommande rubrik beskrivs 

de slutsatser som framkommit i materialet.  
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Slutsatser  
Studien visar att det finns inre-, yttre-, individuella- och organisatoriska 

påverkansfaktorer för vad som påverkar att en gränsförskjutning sker mellan lärarnas 

arbete och det övriga livet. Inre påverkansfaktorerna är faktorer som till exempel 

arbetstidsförläggning, elevärenden, oplanerade aktiviteter (ad-hoc) och arbetsplatskultur. 

Yttre påverkansfaktorer kan till exempel vara lärarnas familjesituation. Lärarna 

uppskattar flexibiliteten som  förtroendetiden ger dem och hur lärarna nyttjar 

flexibiliteten sker på olika sätt. Vissa lärare försöker göra mycket av förtroendetiden på 

arbetsplatsen, medan andra lärare utför arbetstiden kvällstid i hemmet efter att 

familjeaktiviteterna är avklarade. Studien visar att den främsta anledningen till att lärarna 

gör mer förtroendearbetstid i det egna hemmet är deras familjesituation. Studien visar att 

lärare med barn i yngre åldrar tenderar att förlägga förtroendearbetstiden i det egna 

hemmet under kvällstid efter att barnen lagt sig, efter att hushållsbestyr är avklarade. De 

lärare som har vuxna barn eller som inte har barn väljer att utföra mer av sin förtroendetid 

på arbetsplatsen.  

 

En orsak till att lärarna tar med sig arbete hem istället för att utföra förtroendearbetstiden 

på arbetsplatsen är att de upplever sig vara ineffektiva på arbetsplatsen. Främsta orsaken 

till detta är att lärarna upplever sig bli störda på arbetet. Några av lärarna har hittat sätt att 

undvika att bli störda genom att till exempel ”gömma” sig i lediga lektionssalar, att det 

upprättats dedikerade rättningsrum på arbetsplatsen där elever och kollegor respekterar 

att lärare inte vill bli störda eller att lärare påbörjar sitt arbetspass innan eleverna börjat 

sin skoldag. Arbetsplatskulturen påverkar också hur lärarna balanserade sitt arbete och 

det övriga livet. Några av lärarna upplevde att det finns en kultur på arbetsplatsen av att 

behöva visa sig duktigt och det innebär att man arbetar mer.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om vad som påverkar att en gränsförskjutning 

mellan arbetet och det övriga livet sker för gymnasielärare. Under studien användes 

nedanstående undersökningsfråga för att leda studien framåt; 

 

• Vad är det som gör att en gränsförskjutning sker mellan lärarnas arbete och 
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deras övriga liv? 

Studien var i första hand explorativ, det vill säga studien var av en utforskande karaktär 

och skulle försöka fånga det gränslösa i arbetet som gymnasielärare, men också för att 

föda idéer och uppslag inför eventuella fortsatta studier. Studien anses ha besvarat syftet 

och undersökningsfrågan samt har en teoretisk modell skapats för att beskriva resultaten 

i studien.  
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Diskussion  
Lärarna har ett arbetstidsavtal som innebär att de arbetar 35 timmar planerat arbetstid 

(ramtid) och 10 timmar oplanerad arbetstid (förtroendetid).  Förtroendetiden på 10 timmar 

förvaltar arbetstagaren själv över och väljer också var och när dessa arbetstimmar ska 

utföras. Flexibiliteten gör att lärare med yngre barn i större utsträckning integrerar arbetet 

med familjelivet. Flexibiliteten som förtroendearbetstiden innebär upplevs av lärarna som 

positiv, men flexibiliteten innebär samtidigt en ökad risk för att en gränsförskjutning sker 

och att arbetet integreras med familjelivet.  

 

Jämförelse	med	tidigare	forskning		

Allvin  (2006c) har i sina studier visat att gränsförskjutningar mellan arbete och det övriga 

livet kan ha både positiva och negativa följder. Allvin (2006c) menar att positiva följder 

kan till exempel vara ökade möjligheter till egenkontroll över arbetet samt flexibilitet i 

arbetsutförandet. Lärarna som deltagit i denna studie uppskattar den flexibilitet som 

förtroendearbetstiden innebär för dem, även om förtroendearbetstiden gör att 

gränsförskjutningar kan ske mellan arbetet och det övriga livet. Allvin  (2006c) menar att 

när familjelivet dras in i arbetet och när hemmet förvandlas till en arbetsplats finns det 

risk att arbetstagare börjar arbeta för mycket. Relationen mellan arbetet och det övriga 

livet organiseras genom att de båda sfärerna integreras med varandra. Detta menar Allvin 

(1999b) kan ha följderna att arbetstagaren har svårt att koppla bort arbetet mentalt. Detta 

är något som jag tycker är tydligt hos de lärare som har barn i yngre åldrar i denna studie. 

Många av de resultat som framkommer i denna studie överensstämmer med aktuellt 

forskningsläge.  

 

Metodologiska	dilemman	

Under denna rubrik lyfter jag fram olika brister och dilemman som kan ha förekommit i 

den metod jag valt att använda mig av i denna studie. Att använda sig av grundad teori är 

att gå in i ett fält utan redan förutbestämda frågor och detta har naturligtvis sina nackdelar. 

När en forskare tar sig an grundad teori krävs en ständig jämförelse mellan incident till 

incident, kodning och analys. Detta kan göra att grundad teori kan ses som en metod som 

är tidskrävande och som kräver en enorm energi från forskarens håll. I grundad teori ska 
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teoretisk mättnad uppnås och med det menas att forskaren ska känna att det inte finns mer 

att få ut av det material den analyserat, vilket därefter leder till att forskaren kan gå vidare 

till nästa fas i datainsamlingen (Fejes & Thornberg, 2015). Det går däremot inte på 

förhand veta exakt när den teoretiska mättnaden kommer uppstå eller om den är uppnådd 

(Fejes & Thornberg, 2015). Det har för mig varit särskilt svårt att veta just när teoretisk 

mättnad uppnåtts samt när studien kan gå vidare till nästa fas.  

 

Charmaz har försökt reformera grundad teori åt ett mer socialkonstruktionistiskt håll och 

vill positionera riktningen mellan positivismen och postmodernism (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, p. 163). Jag tror att det utifrån kan te sig som problematiskt och 

förvirrande, men jag har haft inställningen att det är forskaren som regelbundet måste 

reflekterar över analysens gång. I denna studie använde jag mig av min erfarenhet i ett 

försök att systematisera det empiriska materialet vilket i slutändan gjorde att jag fått en 

någorlunda struktur på analysarbetet. Jag kommer ta med mig många goda erfarenheter 

från denna studie och förhoppningsvis kan jag göra det ännu bättre nästa gång. 

 

Självkritisk	diskussion		

Charmaz menar att en socialkonstruktivistisk inställning uppmuntrar till innovation och 

att forskare kan utveckla ny förståelse om nya teoretiska tolkningar av det sociala livet. 

Hon säger också att en socialkonstruktivistisk inställning till grundad teori uppmuntrar 

forskare att göra uppmätta bedömningar av sina metoder och sig själv som forskare 

(Chamaz, 2008). Valet att använda grundad teori som teoretiskt perspektiv var ett val som 

främst gjordes utifrån mitt intresse av empirinära studier, kanske hade det underlättat för 

mig att utgå från en redan etablerad teori, men varför göra något lätt? Genom en 

socialkonstruktivistiskt inställning ville jag göra ett försök att närma mig grundad teori 

och svara på frågor om varför men samtidigt bibehålla det sociala livets komplexitet. Men 

på vilka sätt är då flexibiliteten en social konstruktion? Man kan se det så här: Lärarnas 

sätt att organisera och strukturera sitt arbete är en social konstruktion där till exempel  

förtroendearbetstiden i arbetstidsavtalet innebär en flexibilitet som i helhet och i delar 

konstruerats av människor och i samspel med varandra. Min förhoppning var att genom 

en socialkonstruktivistiskt inställning till grundad teori kunna producera täta analyser 
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med förklarande kraft och att detta skulle kunna stärka kopplingen mellan en 

socialkonstruktivistiskt inställning och grundad teori.  

 

Jag menar inte att denna studie på något sätt är fullkomlig och att den teoretiska modell 

som skapats tar hänsyn till samtliga eventualiteter i det gränslösa arbetet för lärare, men 

utifrån det empiriska materialet har jag ändå lyckats identifiera stabila mönster och jag 

har valt att presentera slutsatserna i en teoretisk modell. Modellen bör framförallt ses och 

användas som en utgångspunkt för en fortsatt diskussion inom fenomenet det gränslösa 

arbetet och min förhoppning är att modellen ska kunna nyttjas av andra och kanske även 

kunna utvecklas i syfte för att bli mer precis, heltäckande och mer slagkraftig.  

 

Detta var första gången jag använde mig av grundad teori vilket innebär att det 

säkerligheten finns stor förbättringspotential hos mig när det gäller detta metodologiska 

arbetssätt. Löpande under arbetet har jag försökt finna lösningar och metoder för att låta 

det empiriska materialet leda mig och studien framåt, detta gjordes utan att egentligen 

veta om jag var på rätt väg. Ibland upplevde jag att jag desperat famlade efter något 

handfast att greppa tag i. I slutänden tycker jag ändå att jag hittade ett par stadiga grenar 

att hålla i och kan faktiskt presentera en teoretisk modell. Denna är på intet sätt 

heltäckande och kan säkerligen förbättras, men det är ändå något som kan användas för 

en fortsatt diskussion av mig men också av andra vid framtida studier. 

 

Fortsatt	forskning	

De nya arbetets gränslösa villkor ger individen stora möjligheter att själv strukturera sitt 

arbete men detta innebär också en gränsförskjutning mellan arbete och det övriga livet. 

De gränslösa villkoren medger ett ökat mått av autonomi och självbestämmande i arbetet, 

men innebär samtidigt ett ökat personligt ansvarstagande. Att individen blir mer 

självständig i utformandet av sitt åtagande i arbetet innebär därför även att hen blir mer 

utlämnad i det. Denna gränsförskjutning och vad detta innebär för individen och samhället 

borde studeras mer utförligt. Vad innebär egentligen gränsförskjutning mellan arbete och 

fritid? Finns det någon koppling till stress och utbrändhet? Detta är frågeställningar som 

fortsatt forskning inom ämnet skulle behöva svara på.  
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