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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskaper om gymnasielärares 

subjektiva upplevelser av omställningen till distansarbete, i och med Coronakrisen, samt 

bringa kunskaper om omställningens påverkan på arbetslivsbalansen samt välbefinnandet. 

För att möjliggöra besvarande av studiens forskningsfrågor valde vi intervju som 

datainsamlingsmetod. Sju gymnasielärare med olika undervisningsämnen, olika kön och 

olika åldrar som arbetar på fyra olika gymnasieskolor i Sverige valde att delta i studien. De 

semistrukturerade intervjuerna tillhandahöll oss kunskaper om gymnasielärarnas upplevelser 

av omställningen till distansarbete samt hur det påverkar gymnasielärarnas arbetslivsbalans 

och välbefinnande. Det empiriska materialet som först analyserades med hjälp av en tematisk 

analysmetod analyserades sedan mot bakgrund av JD-R-modellen (Bakker & Demeroutis, 

2017) samt Gränsteori (Clark, 2000). Resultaten visade på att de förändrade kraven vid 

distansundervisning upplevdes som både utmanande och hindrande. Vissa ansåg att 

omställningen fört med sig fördelar såsom en ökad kontroll och förbättrat välbefinnande 

medan andra upplevde att det fört med sig negativa aspekter gällande dess motivation och 

arbetsglädje. Gemensamt var upplevelsen av avsaknad av socialt stöd samt avsaknad av 

feedback från eleverna. Vidare, visade resultatet på att gränsdragning mellan arbetsliv och 

privatliv, anses av respondenterna, som mer eller mindre relevant. Resultatet visade 

förekomsten av en del konkreta strategier för att skapa balans, om än balansen ansågs uppstå 

naturligt på grund av familjeförhållanden i privatlivet såsom barn som kräver full 

uppmärksamhet. I syfte att utöka sina resurser samt öka arbetsglädjen och välbefinnandet 

använde sig många respondenter av så kallat job crafting, genom att omforma sitt arbete. En 

framgångsfaktor för ökat välbefinnande visade sig vara en balans mellan krav och resurser.  

  

Nyckelord: Flexibelt arbete, distansarbete, arbetslivsbalans, välbefinnande, gymnasielärare, 

coronakrisen. 

 

  



 

Abstract  

The aim of this qualitative study is to contribute with knowledge of high school teachers'  

subjective experiences of the transition to distance work, during the Corona crisis, and to 

bring knowledge about the impact of the transition on the teachers’ work-life balance and 

well-being. To enable answering the study's research questions, we chose interviews as data 

collection method. Seven high school teachers with different subjects, different sexes, and 

different ages who work at four different high schools in Sweden chose to participate in the 

study. The semi-structured interviews provided us with knowledge about the experiences of 

high school teachers regarding the transition to distance work and how it affects their work-

life balance and well-being. The empirical material was analyzed using a thematic method of 

analysis and then analyzed in the light of the JD-R model (Bakker & Demeroutis, 2017) and 

Boundary Theory (Clark, 2000). The results showed that the changed requirements in 

distance education were perceived as both challenging and hindering. Some considered that 

the transition resulted in benefits such as increased control and improved well-being, while 

others felt that it resulted in negative aspects regarding motivation and job satisfaction. One 

common experience was a lack of social support and a lack of feedback from the students. 

Furthermore, the results regarding the boundary between work and private life, are 

considered by the respondents as more or less relevant. The result showed the existence of 

some concrete strategies for creating balance, although the balance was considered to occur 

naturally as a result of family relationships in private life, for example children who require 

full attention. In order to increase their resources as well as increase job satisfaction and well-

being, many respondents used so-called job crafting, by reshaping their work. A success 

factor for increased well-being turned out to be balance between demands and resources. 

 

Keywords: Flexible work, distance work, work-life balance, well-being, high school teacher, 

the corona crisis. 
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1. Inledning 

I takt med den teknologiska utvecklingen har arbetslivet förändrats. Inom många yrken är det 

idag möjligt att arbeta hemifrån så länge man är uppkopplad via telefon och dator. Den ökade 

flexibiliteten på arbetsmarknaden, som kan förklaras av den teknologiska och ekonomiska 

utvecklingen, ställer i sin tur hårdare krav på att organisationer ska bli mer flexibla för att 

effektivt anpassa sig efter marknadens förändringar (Castells, 1999). För att göra detta 

möjligt har många arbetsgivare kommit att skapa en individuell flexibilitet för sina 

medarbetare genom att släppa på regler kring när, var och hur arbetet ska utföras (Allvin, 

2006).  

 

År 2020 kom det flexibla arbetet att sättas på prov. I december 2019 påbörjades spridningen 

av viruset SARS-CoV-2, även kallat coronaviruset i folkmun. Denna pandemi kom att bli en 

av de värsta globala kriserna i modern tid. I mars 2020 kunde det konstateras att det förekom 

en samhällsspridning av viruset i Sverige, framförallt i Stockholmsregionen. 

Folkhälsomyndighetens uppgift blev att jämna ut smittspridningskurvan genom att tillta olika 

åtgärder. Den 16 mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten (2020) ut med restriktioner om att 

alla som kan arbeta hemifrån bör göra det, i syfte att stoppa smittspridningen i samhället. 

Detta innebar att de som tidigare haft möjlighet att vara flexibla och sköta sitt arbete hemifrån 

i mångt och mycket gick över till att arbeta enbart hemifrån. Detta ställde det flexibla arbetet 

på sin spets. Den 17 mars 2020 gick regeringen ut med ett beslut om att samtliga 

gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet bör införa distansundervisning 

(Regeringen, 2020). Detta innebar att gymnasielärare, som tidigare haft vad som kan anses 

som ett icke flexibelt arbete, nu blev tvungna att arbeta och bedriva digital undervisning 

hemifrån. Med utgångspunkt i detta framstår gymnasielärare för oss som intressanta källor till 

kunskap kring individers upplevelser av det påtvingade flexibla arbetssättet som denna 

globala kris tvingat fram. Gymnasielärare har historiskt sett varit relativt fria och flexibla i 

sitt arbete men har på senare tid blivit mer styrda i sitt arbetssätt. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan omställningen till att arbeta på distans ses som en unik lärprocess, när 

gymnasielärarna, från en dag till en annan, blivit tvungna att förändra sitt tidigare 

traditionella arbetssätt. Den pedagogiska relevansen grundar sig även i att gymnasielärare är 

en speciell yrkesgrupp, som skiljer sig från andra yrkesgrupper, vad gäller sitt pedagogiskt 

inriktade arbetssätt med undervisning som central del i arbetet. 
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En påtvingad anpassning till ett flexibelt arbete på distans kan, utöver att vara en unik 

lärprocess, ha konsekvenser för arbetslivsbalansen. Tidigare har organisationer försökt 

motverka konflikt mellan arbetsliv och privatliv genom bland annat möjligheter till flexibelt 

arbete, något som inte tidigare varit en verklighet för de som arbetar som gymnasielärare (jfr. 

Kelly, Moen & Tranby, 2011). Relationen mellan arbetsliv och privatliv är, i sin tur, en 

avgörande aspekt vad gäller individers välbefinnande och hälsa (Hughes & Parkes, 2007). Att 

arbetslivet blivit mer flexibelt leder till ett större ansvar gentemot individen att upprätta 

gränser mellan arbetsliv och privatliv. Gränsdragningen, vilken kan ske genom tydliga 

rumsliga gränser mellan arbetsliv och privatliv, är under rådande situation inte möjlig för 

gymnasielärarna, i och med att de inte tillåts vistas på sin arbetsplats (jfr. Sonnentag, Kuttler 

och Fritz, 2010). Vi har därmed även funnit det intressant och högst aktuellt att undersöka 

gymnasielärares upplevelser av balansen mellan arbetsliv och privatliv och dess 

välbefinnande i relation till omställningen.  

 

Tidigare forskning har till stor del belyst effekter av flexibilitet i arbetslivet i situationer då 

företag har infört flexibelt arbete av ekonomiska eller praktiska skäl (Allvin, 2006). 

Gymnasielärare har i och med rådande situation blivit tvungna att genomföra en omställning 

till flexibelt arbete i syfte att stoppa samhällsspridningen av viruset SARS-CoV-2. Detta är ett 

outforskat område vilket motiverar oss vidare i vårt val av undersökningsobjekt.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares subjektiva upplevelser av 

omställningen till distansarbete, i och med Coronakrisen, samt bringa kunskaper om 

omställningens påverkan på arbetslivsbalansen samt välbefinnandet.  

 

Nedan formuleras studiens frågeställningar för att konkretisera undersökningens syfte: 

1. Hur upplever gymnasielärarna omställningen till att arbeta på distans?  

2. Hur upplever gymnasielärarna balansen mellan arbetsliv och privatliv sedan 

införandet av distansarbetet? 

3. Hur upplever gymnasielärarna att omställningen till distansarbete påverkar dess 

välbefinnande? 
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2. Tidigare forskning  

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som vi påträffat och tagit oss an inom området 

flexibelt arbete. Det finns en uppsjö studier inom området och vi har därför varit selektiva i 

vad vi valt att presentera i detta avsnitt. Vi har exempelvis enbart belyst ett fåtal studier inom 

området som omfattar skillnader mellan män och kvinnor, eftersom könsskillnader inte är 

fokus i vår studie. Ingen av de studier vi funnit belyser omställningen till distansarbete, vilket 

stärker relevansen och bidraget med vår studie. För att komma nära det område vi vill 

undersöka har vi framförallt inriktat oss på tidigare forskning som behandlar välbefinnande 

kopplat till flexibelt arbete samt balansen mellan arbetsliv och privatliv. Inledningsvis 

kommer vi under 2.2 introducera ämnet flexibelt arbete för att senare presentera studier som 

belyser välbefinnande kopplat till flexibelt arbete (2.3) samt balans mellan arbetsliv och 

privatliv (2.4). Under dessa rubriker kommer studier kring distansarbete, teknologi och 

hemarbete belysas.  

2.1 Sökprocessen 

I syfte att hitta relevant tidigare forskning har vi använt oss av Uppsala Universitets 

bibliotekstjänst, däribland databaserna Libris och Swepub. Vi har även kommit att titta på de 

studier som tidigare forskning belyst för att få en så bred bild av forskningsområdet som 

möjligt samt för att inte missa relevant forskning. Som sökord valde vi engelska ord som 

“Worklife Balance”, “Flexwork”, “Flexible work”, “Flexible work life”, “Distance working”, 

“The flexible worklife” och “Flexwork + well-being”. Vi valde även att söka på svenska 

motsvarigheter som “Arbetslivsbalans”, “Flexarbete”, “Flexibelt arbete”, “Flexibelt 

arbetsliv”, “Distansarbete”, “Det flexibla arbetslivet” och “Flexibelt arbete + välbefinnande”. 

För att få en överblick och göra ett urval av artiklarna kollade vi inledningsvis på 

sammanfattningar och nyckelord för att senare läsa de mest relevanta artiklarna mer 

ingående. 

2.2 Flexibelt arbete  

Globaliseringen har påverkat företag och organisationer att bli mer konkurrensmedvetna 

vilket i sin tur har lett till vissa justeringar på arbetsmarknaden. Många arbetsgivare har i och 

med detta kommit att släppa på vissa regler som rör arbetstid, arbetsuppgifter och arbetsplats 

vilket har skapat en individuell flexibilitet i arbetssituationen (Allvin, 2006). När anställda 
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kan utföra sina arbetsuppgifter, oavsett tid på dygnet, ökar organisationens konkurrenskraft 

på marknaden (Hantrais, 2010). Detta flexibla arbetsliv, som präglas av ständiga förändringar 

och högt tempo, definieras som att individen besitter konstant tillgänglighet och stort ansvar. 

Flexibelt arbete definieras även som att individerna kan avgöra när, hur och var arbetet ska 

utföras (Allvin, 2006; Thomson, 2008). De gemensamma nämnarna gällande flexibelt arbete 

är alltså att individer, med hjälp av flexibilitet, har möjlighet och makt att influera sitt 

arbetsschema och var arbetet ska utföras (Thomson, 2008).  

 

Som en konsekvens av det flexibla arbetet som råder idag läggs större ansvar på den enskilda 

individen att själv sätta gränser mellan arbetslivet och privatlivet och upprätthålla dessa 

gränser för att hantera sin arbetslivsbalans. Arbetslivsbalans definieras av Noon och Blytons 

(2007) som att individen upplever tillfredsställelse i både arbets- och privatlivet. Privatlivet 

benämns vidare som familjetid, fritid samt övrig tid utanför arbetet. Färre ramar och mindre 

reglering gör att individuella förutsättningar har en avgörande roll huruvida individer hanterar 

kraven från både arbetslivet och privatlivet (Allvin, 2006). Noon och Blytons (2007) menar 

att upplevelsen av arbetslivsbalansen är individuell och beror på den enskilde individens 

preferenser om utrymme. Denna form av arbetssituation kan även ses som en möjlighet för 

individer att lyckas hantera sina uppgifter både i arbetet och i privatlivet (McNall, Masuda & 

Nicklin, 2009; Michel & Michel, 2015).  

 

En påtaglig aspekt i utvecklingen av det flexibla arbetslivet är teknikens utveckling. Den 

moderna tekniken innefattande internet, mobiltelefoner och datorer är en förutsättning som 

möjliggör att arbetet kan utföras på valfri plats och under valfri tid (Allvin, 2006). Sonnentag, 

Kuttler och Fritz (2010) visar likt Crosbie och Moore (2004) om hur de rumsliga gränserna är 

viktiga för att förebygga arbetsrelaterad stress. För många är det svårt att koppla bort arbetet 

och sätta en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv och detta leder till ett större behov av 

återhämtning och större risk för emotionell utmattning. Dagens teknologi och det faktum att 

vi hela tiden är tillgängliga att nå har kommit att försvåra skapandet av tydliga rumsliga 

gränser. För att nå en balans mellan privatliv och arbetsliv förespråkar Sonnentag et al. 

(2010) skapande av tydliga gränser kring det rumsliga men även det teknologiska. Ninaus, 

Diehl, Terlutter, Chan och Huang (2015) visar även de på teknologins för- och nackdelar mot 

varandra. Så som vi tolkat Ninaus et al. (2015) bidrar teknologin med flera positiva bidrag till 

arbete, bland annat en högre arbetseffektivitet. Dess resultat visar på att den tillgänglighet 

som teknologin möjliggör bidrar till ökade krav och förväntningar på den anställda. Detta 
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leder i sin tur till stress hos medarbetaren att oberoende av tid och rum kunna arbeta. I linje 

med Ninaus et al. (2015) och Sonnentag et al. (2010) har Tarafdar och Ragu-Nathan (2007) 

kommit fram till flera positiva aspekter av teknologi, emellertid ligger dess fokus i den stress 

som kommer med ökad användning av teknologi. Denna stress benämner de som teknostress. 

Teknostress uppstår när individen upplever belastning av att ständigt vara tillgängligt för mail 

och samtal. Denna typ av stress menar Tarafdar et al. (2007) kan påverka de anställda 

negativt och leda till en lägre produktivitet. 

2.3 Flexibelt arbete och välbefinnande  

Det förekommer omfattande forskning som rör förhållandet mellan arbete och välbefinnande 

samt vilka faktorer som påverkar individers välbefinnande. Moortel, Thévenon, De Witte och 

Vanroelen (2017) har genomfört en undersökning om sambandet mellan ofrivilligt arbete och 

försämrat psykiskt välbefinnande samt vilken betydelse det har om arbetstiderna är ofrivilliga 

eller frivilliga. Datan inhämtades från undersökningen “European Social Survey Round 2” år 

2004-2005 och urvalet bestod av 16 224 manliga och 16 184 kvinnliga anställda. Frivilliga 

arbetstider omfattar att de antal timmar individen arbetar är frivilliga, vilket kan utgöra fler 

eller färre timmar än vad som anses vara en normal arbetsvecka. Ofrivilliga arbetstider är då 

individen mot sin vilja arbetar fler eller färre timmar än en normal arbetsvecka. Resultaten 

visade på att män ofrivilligt arbetar fler timmar än standard medan kvinnor arbetar färre 

timmar än standard mot sin vilja. Bland både kvinnor och män leder fler arbetstimmar än 

standard mot sin vilja till försämrat välbefinnande men endast bland kvinnor leder kortare 

arbetstimmar mot sin vilja till sämre välbefinnande. Något som enligt Moortel et al. (2017) 

kan bero på att kvinnor behöver, ofrivilligt, acceptera rådande normer om att de bör spendera 

mer tid åt familj än män.  

 

Antalet arbetstimmar påverkar även välbefinnandet i fråga om återhämtning. Långa 

arbetsdagar förkortar återhämtning vilket försämrar välbefinnandet och kan även leda till 

beteenden och vanor som försämrar individers välbefinnande såsom brist på fysisk aktivitet 

eller rökning (Moortel et al., 2017). Taris, Beckers, Verhoeven, Geurts, Kompier och Van der 

Linden (2007) fann i sin studie resultat på att återhämtningen kan drabbas negativt när kraven 

på individen är för höga och kontrollen över arbetet är låg. Detta i och med att höga krav kan 

leda till mer arbete och mindre tid för privatliv vilket minskar timmarna för återhämtning. 

Vidare visade resultaten på att individer upplevde större utmattning när kraven från arbetet 
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var högre till skillnad från de individer som upplevde hög kontroll i arbetet, oberoende av 

planerad arbetstid eller övertid. En framgångsfaktor gällande välbefinnande och trivsel visade 

sig vara hög grad av kontroll och låga krav.  

 

Grzywacz, Carlson och Shulkin (2008) har i sin studie undersökt tidsmässig flexibilitet med 

hjälp av data från ett flertal branscher och företag med ett stickprov på 19704 anställda. 

Flexibilitet definieras i detta fall som kontroll över arbetsschemat vad gäller start- och sluttid 

samt hur arbetsuppgifterna ska läggas upp. Enligt Grzywacz et al. (2008) har de anställda 

som besitter tidsmässig flexibilitet lägre nivåer av stress och utbrändhet. Författarna av 

studien anser vidare att flexibelt arbete å ena sidan ger positiva resultat för såväl individen 

som organisationen eftersom att anställda med god mental hälsa genererar bättre resultat. 

Albertsen, Rafnsdóttir, Grimsmo, Tómasson och Kauppinen (2008) menar å andra sidan att 

flexibelt arbete kan ha ett negativt inflytande på arbetslivsbalans, äktenskap och barns 

välbefinnande. De faktorer som enligt Albertsen et al. (2008) visade sig ha positiv effekt på 

privatlivet var färre arbetstimmar med lönekompensation samt ökat inflytande i arbetet.  

 

Något annat som påverkar individers välbefinnande är schemakontroll, vilket Moortel et al. 

(2017) definierar som individens kontroll vad gäller sin arbetstid samt var arbetet utförs. 

Forskningen visar på en positiv effekt på välbefinnandet ju högre schemakontroll individen 

besitter. I linje med detta visar annan tidigare forskning på att anställdas möjlighet till 

flexibilitet vid val av arbetsplats är relaterat till positiva resultat vad gäller välbefinnandet 

(Morganson, Major, Oborn, Verive & Heelan, 2010). 

2.4 Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Ett annat fenomen, utöver flexibelt arbete, som fått uppmärksamhet i tidigare forskning är 

själva balansen mellan arbetslivet och privatliv. Barnett (1999) har i sin forskning kommit 

fram till att åtskillnaden mellan arbetslivet och privatlivet idag inte är lika tydlig utan att 

dessa ingår i ett interaktivt system och samspelar med varandra. Greenhaus och Beutell 

(1985) identifierar i sin studie tre konflikter som kan uppstå mellan arbetslivet och privatlivet. 

Dessa är tidsbaserad konflikt, påfrestningsbaserad konflikt och beteendebaserad konflikt. Den 

förstnämnda syftar till att tid som ägnas åt att uppfylla krav i ena rollen försvårar det att 

uppfylla kraven i den andra rollen. Den påfrestningsbaserade konflikten innebär att 

påfrestning från kraven i den ena rollen försvårar det att uppfylla kraven i den andra och den 
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beteendebaserade konflikten innebär att krävda beteenden i den ena rollen gör det svårare att 

uppfylla den andra rollens krav.  

 

I linje med ovanstående resonemang ser Gutek, Searle och Klepa (1991) att konflikten mellan 

arbetslivet och privatlivet är ömsesidig och att arbetslivet kan inkräkta på privatlivet (Work 

Interference with Family, WIF) likväl som att privatlivet kan inkräkta på arbetslivet (Family 

Interference with Work, FIW). Vare sig det är arbetslivet som inkräktar på privatlivet eller 

privatlivet som inkräktar på arbetslivet kan en konflikt mellan dessa leda till negativa 

konsekvenser för individen (Amstad, Meier, Fasel, Elfering & Semmer, 2011). I likhet med 

detta har Berkowsky (2013) kommit fram till att otydliga gränser mellan arbetsliv och 

privatliv kan leda till negativa konsekvenser gällande individens tid och energi att prestera i 

den andra rollen. Han menar däremot att det kan uppstå positiva effekter när arbetslivet och 

privatlivet inkräktar på varandra. Detta genom att positiva aspekter i den ena rollen kan göra 

att positiva känslor uppstår i den andra och även att positiva aspekter i den ena rollen kan 

underlätta för individen att hantera negativa aspekter i den andra rollen.  

 

Enligt Hanson (2004) kan en flexibel arbetsform såsom distansarbete ge konsekvenser av 

minskad effektivitet, produktivitet och stress. Hon menar att förutsättningar för att individen 

ska lyckas med gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv är kontroll och stöttning från 

sin arbetsgivare. Crosbie och Moore (2004) undersökte huruvida hemarbete gav positiva eller 

negativa effekter på anställdas förmåga att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Studien såg till de tre aspekterna egentid, familjetid och arbetstid samt balansen dem emellan. 

Av resultaten framkom det att det fanns fördelar med hemarbete såsom flexibilitet, komfort, 

självstyrning och ostört arbete. Respondenterna såg det som en fördel att slippa pendlingen 

mellan arbete och hem och att flexibiliteten gav möjlighet till att balansera privatliv och 

arbetsliv. Crosbie och Moore (2004) kom även fram till att det förekommer nackdelar med 

hemarbete. Huruvida arbetet blir ostört beror på familjeförhållanden såsom barn som kräåver 

uppmärksamhet. Ett flertal av respondenterna upplevde det även som svårt att själva styra 

över sin arbetstid och tenderar att arbeta för mycket, vilket fick negativa konsekvenser för 

deras privata relationer. Andra nackdelar för de anställda presenterades också såsom brist på 

social kontakt, självkänsla och motivation (Crosbie & Moore, 2004). Scheiman och Young 

(2010) tar upp scenarion där medarbetare som själva gjorde upp sin arbetstid och i högre 

utsträckning valde att arbeta hemma ägnade sig åt arbetsuppgifter och måsten i hemmet 
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samtidigt. Detta bidrog till att gränserna mellan privatliv och arbetsliv upplevdes som diffusa. 

Det kan även tänkas att detta ledde till en lägre produktivitet (Scheiman & Young, 2010).  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

En stor mängd tidigare forskning inom området flexibelt arbete belyser aspekter som 

påverkar individen och dennes välbefinnande antingen i positiv eller negativ riktning. Att 

arbetslivet och privatlivet ofta hamnar i konflikt och inkräktar på varandra tycks fler av de 

studier vi funnit inom området vara eniga om. Huruvida det är positivt eller negativt råder det 

däremot oenighet om. En del tidigare forskning belyser att en konflikt mellan arbetsliv och 

privatliv leder till negativa effekter på individen. Annan forskning menar däremot att det inte 

behöver vara negativt när dessa flyter ihop och att positiva känslor i ena rollen kan leda till 

positiva känslor i den andra. Av resultaten framkom det att flexibelt arbete kan ha negativt 

inflytande på arbetslivsbalansen i stort. I och med den moderna teknologin, som möjliggör 

arbete oberoende av tid och rum, ökar kraven på individen vilket kan leda till ökad stress. En 

annan faktor som visat sig ge negativa effekter på välbefinnandet är övertidsarbete. 

Hemarbete har visat sig ge positiva resultat i fråga om flexibilitet, självstyrning, komfort och 

att arbetet är ostört. Detta beror dock till stor del på förhållanden i privatlivet, såsom familj, 

barn och relationer. Däremot har forskning på hemarbete visat på negativa resultat såsom 

avsaknad av social kontakt, lägre produktivitet samt minskad motivation och självkänsla. 

Något som visat sig ge positiva effekter på välbefinnandet är hög grad av kontroll och låga 

krav. Inte minst visar sig hög kontroll av valet av arbetsplats och arbetstid ha en betydande 

roll för positivt välmående. Tidigare forskning visar även på att flexibelt arbete kan ge 

positiva resultat, både för individen och organisationen, ur den aspekt att anställda som mår 

bra når bättre resultat. Stödet från tidigare forskning har hjälpt oss i vår forskningsprocess att 

få en bredare bild av området. Det har även underlättat utformning av intervjufrågor samt gett 

oss en bild av vad undersökningsdeltagarna kan komma att fokusera på i sina intervjusvar. 

Förutom dessa aspekter har tidigare forskning varit en viktig grund till valet av teorier i vår 

uppsats. Ingen av den tidigare forskning vi funnit inom området belyser en omställning till 

distansarbete, likt denna. Vi har inte heller funnit forskning som fokuserat på gymnasielärares 

distansarbete, i och med att det är ett fenomen som inte på samma sätt förekommit tidigare, 

vilket motiverar vårt val av undersökningsobjekt. 
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3. Teoretisk ansats  

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. För att analysera vårt empiriska 

material kommer vi ta utgångspunkt i två teorier. Vår huvudteori är Job Demands-Resources 

(JD-R) modellen myntad av Demeroutis och Bakker (2017), vilken kommer användas för att 

analysera gymnasielärarnas upplevelser av det flexibla arbetet samt dess upplevelser av sitt 

välbefinnande i relation till omställningen. JD-R-modellen kompletteras med Clarks (2000) 

Gränsteori för att fånga upp balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

3.1 JD-R-modellen  

JD-R-modellen introducerades år 2001 av Demerouti med kollegor och har sedan dess fått 

starkt stöd inom empirisk forskning då den kommit att bli tillämpbar inom alla yrken. Teorins 

flexibilitet grundar sig i att modellens två kategorier, arbetskrav och resurser, kan appliceras 

på alla yrkesgrupper (Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014). Ursprungligen användes  

JD-R-modellen för att förklara utbrändhet men används idag för att förklara anställdas 

välbefinnande i olika former (Bakker & Demerouti, 2017). Modellen har sitt ursprung i krav-

kontroll-stödmodellen som är myntad av Karasek och Theorell år 1990. En skillnad mellan 

denna ursprungsmodell och JD-R-modellen är att den senare betonar resurser som en 

ersättning av kontroll. Enligt Bakker och Demerouti, (2017) inkluderade krav-kontroll-

stödmodellen ett begränsat antal arbetskrav och resurser för att mäta stress och de utvecklade 

därmed fler prediktorer i sin JD-R-modell.  

Figur 1: JD-R-modellen (Bakker & Demerouti, 2017). 
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En utgångspunkt i denna teori är att stor tillgång till arbetsresurser (psykiska, sociala, 

fysiska, organisatoriska) kan leda till minskad negativ upplevelse av krav relaterade till 

arbetet. Exempel på arbetsresurser kan enligt denna teori vara socialt stöd, autonomi och 

feedback på prestation (Bakker & Demerouti, 2017). Dessa resurser ses som funktioner för 

att minska arbetskrav, uppnå mål i arbetet samt stimulera personlig tillväxt, utveckling och 

lärande (Bakker & Demerouti, 2017). Arbetskraven innefattar psykiska, fysiska och 

organisatoriska aspekter i arbetet vilka kan utveckla stressupplevelser hos individen. Exempel 

på arbetskrav är enligt JD-R-modellen högt arbetstryck samt känslomässigt krävande 

interaktioner med kunder och kollegor (Bakker & Demerouti, 2017). En del arbetskrav och 

resurser förekommer i de flesta yrken, såsom exempelvis arbetstryck och autonomi. Andra 

arbetskrav och resurser är unika för yrket. Bakker et al. (2014) tar exempelvis upp skillnaden 

mellan byggnadsarbetare och sjuksköterskor kontra forskare och ingenjörer där de 

förstnämnda yrkesgrupperna har höga fysiska krav medan de sistnämnda snarare besitter 

kognitiva krav. Själva kraven i sig utlöser inte stress men om individen inte besitter 

tillräckliga resurser för att hantera kraven kan stressupplevelser uppkomma. Enligt JD-R-

modellen har anställda med högre status, högt ansvar och hög arbetsbelastning ofta större 

tillgång till arbetsresurser. Detta till skillnad från anställda med mer vardagliga jobb och hög 

arbetsbelastning som kan ha bristande tid till att få feedback, möjligheter att växa i sin 

yrkesroll samt mindre färdigheter vilket resulterar i färre arbetsresurser. De jobb där det 

förekommer en kombination av höga krav och många resurser kallas enligt modellen för 

aktiva jobb. Dessa jobb utmanar individer att lära sig nya saker och använda nya beteenden 

(Bakker & Demerouti, 2017).   

 

En utgångspunkt enligt teorin är att arbetsresurser och arbetskrav initierar två olika processer 

varav ena är en motiverande process och den andra är en process för nedsatt hälsa. 

Arbetskraven har visat sig vara unika prediktorer för utmattning medan arbetsresurser visat 

sig vara unika prediktorer för engagemang, något som även senare studier funnit bevis på 

(Bakker & Demerouti, 2017). Höga arbetskrav är därmed relaterade till negativa aspekter för 

individens hälsa såsom utbrändhet, psykisk utmattning och fysiska belastningsskador, medan 

goda resurser är relaterade till engagemang, arbetsglädje och motivation vilket i sin tur leder 

till ökat välbefinnande (Bakker et al., 2014). Den motiverande processen har även en positiv 

inverkan på jobbprestanda, medan processen för nedsatt hälsa har en negativ inverkan på 
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jobbprestanda. Detta i och med att motiverade individer har ett fokus på sina arbetsuppgifter 

och mer energi och entusiasm att prestera bra i sitt arbete (Bakker & Demerouti, 2017).  

 

Enligt Bakker et al. (2014) och JD-R-modellen har resurser flera olika funktioner för 

individen. Dessa kan fungera som ett verktyg för att uppnå mål. Vidare har de, som tidigare 

nämnt, en buffrande effekt på arbetskraven. Att arbetsresurser har en buffrande effekt på 

arbetskraven är något som senare studier fann bevis på i en undersökning av vårdpersonal där 

socialt stöd, autonomi och feedback visade sig förhindra känslomässiga krav, 

arbetsbelastning, fysiska krav samt utbrändhet (Xanthopoulou, Bakker, Dollard, Demerouti, 

Schaufeli, Taris & Schreurs 2007). Slutligen har resurserna funktionen att stimulera fortsatt 

lärande och personlig utveckling. Vid avsaknad av resurser tappar individen kontroll över de 

arbetskrav som förekommer.  

 

Ett tillägg till den ursprungliga JD-R-modellen är personliga resurser såsom optimism och 

tilltro till sin egen förmåga som kan bidra till en liknande effekt som arbetsresurser (Bakker 

& Demerouti, 2017). De personliga resurserna innefattar positiva självvärderingar och 

känslor av kontroll samt förmåga att påverka sin arbetsmiljö framgångsrikt. Positiva 

självvärderingar kan visa på önskvärda resultat såsom motivation, prestation och arbets- och 

livstillfredsställelse (Bakker et al., 2014). Dessutom förväntas dessa resurser ha en buffrande 

effekt på hindrande arbetskrav samt en önskvärd effekt på utmanande arbetskrav (Bakker & 

Demerouti, 2017). Hindrande arbetskrav kopplas till den hälsorelaterade processen medan 

utmanande arbetskrav kopplas både till den hälsorelaterade och den motiverande processen 

(Bakker et al., 2014). Hindrande arbetskrav definieras som arbetsförhållanden som innebär 

begränsningar, såsom konflikter och tvetydighet, som stör individen att uppnå sina mål. 

Utmanande arbetskrav definieras som de krav som är ansträngande men samtidigt främjar 

individens personliga utveckling. Exempel på dessa arbetskrav är en hög arbetsnivå, tidspress 

eller stort ansvar. Däremot kan utmanade arbetskrav upplevas som hindrande och vice versa, 

beroende på situationen (Bakker & Demerouti, 2017). 

 

Den process då anställda aktivt ändrar utformningen av sina jobb såsom arbetsuppgifter, 

arbetsinnehåll och meningsinnehåll kallas enligt JD-R-modellen för job crafting (Bakker et 

al., 2014). Begreppet job crafting har även kommit att förklara relationen mellan individen 

och dennes arbetsförhållanden genom att individen kan omtolka förhållandena i arbetet. Job 

crafting innebär de kognitiva förändringar (hur individen ser på jobbet) samt fysiska 
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förändringar (arbetsuppgiftens form, omfattning och mängd) individen gör. De fysiska och 

kognitiva förändringarna kan brytas ned i tre kategorier. Dessa är arbetsuppgiftscrafting, 

relationscrafting och kognitiv crafting. Arbetsuppgiftscrafting innebär att individen förändrar 

arbetsuppgifterna genom att tillägga, ta bort, utvidga eller omdesigna sina befintliga 

uppgifter. Relationscrafting syftar till att omdefiniera relationer i arbetet såsom att skapa eller 

minimera relationer. Kognitiv crafting innebär att individen adderar syfte eller mening i sitt 

arbete (Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton & Berg, 2013). Job crafting har visat sig ge ett 

flertal positiva effekter för individen. När individen utformar sitt arbete i form av att söka nya 

utmaningar och resurser kan det ge konsekvensen av positiva förändringar i arbetsmiljön. Det 

kan även indirekt relateras till ökat engagemang i arbetet, ökad arbetsglädje och minskad 

utbrändhet. Vidare kan det leda till gynnsamma effekter på individers välbefinnande. Således 

kan individer genom job crafting skapa sitt eget arbetsengagemang och utöka sina resurser. 

De individer som är motiverade i sitt arbete kommer i högre utsträckning använda sig av job 

crafting, vilket kan leda till ökade arbetsresurser och personliga resurser och i sin tur mer 

motivation (Bakker & Demerouti, 2017). 

3.2 Gränsteori 

Clarks (2000) gränsteori behandlar individens formande, upprätthållande och berättigande av 

gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsliv och privatliv ses enligt denna teori som två 

skilda sfärer, som påverkas av varandra. Dessa sfärer har även olika kulturer vilka ställer 

skilda krav på individens anpassning. Vidare kan individens upplevelse av skillnaden mellan 

sfärerna variera eftersom att dessa kan likna varandra mer eller mindre. Individen benämns 

som gränspasserare i och med att denne ständigt passerar gränserna. Denna teori redogör 

även för hur individen vardagligen utmanar dessa gränser vilket skapar en ny struktur för 

varje sfär (Aronsson et al., 2018). Vidare förklarar teorin individens hantering av 

gränsdragningen i syfte att uppnå balans mellan de båda. Clarks (2000) definition av balans 

är när individen upplever tillfredsställelse i både arbetsliv och privatliv och när det 

förekommer få konflikter mellan dessa sfärer. Enligt teorin består kulturerna av en 

uppsättning normer och regler vilka avgör vad som relevant inom respektive sfär. De olika 

kulturerna visar därmed på vad som hör till arbetet och vad som hör till privatlivet samt vad 

som ska prioriteras inom dessa sfärer. Detta formar i sin tur individens handlingsmönster och 

tankar.  
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Det förekommer olika typer av gränser. Fysiska gränser är arbetsutrymme och hemmet, 

tidsliga gränser är då arbetstid och tid för privatliv börjar och slutar och psykiska 

avgränsningar syftar till beteenden, känslor och tankar vilka kan vara olika beroende på 

vilken sfär individen verkar i. Ju svagare gränserna blir, desto mer kan sfärerna arbetsliv och 

privatliv inkräkta på varandra. Det förekommer tre faktorer som avgör gränsens styrka; 

genomtränglighet, flexibilitet och blandning. Genomtränglighet syftar till i vilken grad den 

ena sfären går in i den andra. Flexibiliteten syftar till i vilken utsträckning gränsen mellan 

arbete och privatliv kan luckras upp. De fysiska gränserna blir flexibla då individen kan 

avgöra när och var uppgifter i de olika sfärerna ska genomföras medan de psykiska gränserna 

blir flexibla då tankar får flöda fritt mellan de olika sfärerna. När gränsernas 

genomtränglighet och flexibilitet är hög uppstår en blandning i form av att individen skiftar 

mellan arbetssysslor och privata sysslor. Detta till skillnad från när gränsen är stark och 

sfärerna inte blandas in i varandra (Clark, 2000).  

 

Enligt Clark (2000) skapas det förutsättningar för balans mellan sfärerna när individen 

besitter större färdigheter, kompetens och möjligheter till beslutstagande. Skapandet av 

balans mellan arbete och privatliv underlättas därmed då individen besitter bestämmanderätt 

och autonomi. Individens känsla av balans påverkas även av huruvida individen uppfattar sin 

roll som meningsfull i bägge sfärer eftersom att det kan skapa motivation att hantera 

gränserna. Vid bristande känsla av meningsfullhet i antingen arbetsliv eller privatliv riskerar 

det skapas en obalans mellan sfärerna (Clark, 2000). Omgivningen spelar en roll i individens 

förmåga till gränsdragning. Clark (2000) menar att chefer i arbetlivet eller partners i 

privatlivet, som han benämner som gränsbevakare, kan ha åsikter om hur individen bör dra 

sina gränser. Vid oenighet mellan gränsbevakare och gränspasserare kan det uppstå konflikter 

mellan sfärerna och Clark (2000) föreslår därför en öppen kommunikation mellan dessa för 

att skapa medvetenhet om sfärerna, arbetsliv och privatliv. Om sfärerna i stor utsträckning 

skiljer sig från varandra kan det för individen upplevas svårt att kommunicera med 

omgivningen om vad som pågår i den andra sfären. Detta skapar en utmaning för individen 

eftersom att regelbunden kommunikation är, enligt denna teori, en förutsättning för att uppnå 

balans (Clark, 2000). 
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3.3 Användning av teoretisk ansats  

Bakkers och Demeroutis (2017) JD-R-modell kommer användas som ett analysverktyg för att 

möjliggöra analys av respondenternas upplevelser av omställningen till distansarbete. Detta 

genom att analysera respondenternas upplevelser av befintliga arbetskrav, arbetsresurser samt 

personliga resurser och på så sätt kunna tolka och analysera respondenternas upplevelser. 

Vidare kommer JD-R-modellen användas för att möjliggöra analys av gymnasielärarnas 

upplevelser om dess välbefinnande kopplat till rådande situation och omställningen till 

distansarbete. Detta genom att analysera vilka faktorer såsom personliga resurser, job 

crafting, arbetskrav och arbetsresurser som tycks leda till respondenternas upplevelser av ökat 

eller minskat välbefinnande. Clark (2000) Gränsteori kommer användas för att analysera 

respondenternas upplevelser av balansen mellan arbetsliv och privatliv. Detta genom att se 

till vilka aspekter gällande de fysiska, tidsliga och kognitiva gränserna respondenterna 

uttrycker i sina svar. Vidare används gränsteori för att kunna analysera respondenternas 

upplevelser av hur balans skapas mellan dessa. Med stöd från dessa två teorier möjliggörs 

besvarande av studiens samtliga frågeställningar. Vidare kommer dessa teorier användas 

redan vid tematiseringen av det empiriska materialet.  
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4. Metod  

I detta avsnitt är syftet att redogöra för tillvägagångssättet gällande inhämtning av det 

empiriska materialet samt hur vi har bearbetat detta. Vi motiverar därmed för valet av 

insamlings-, analys- och urvalsmetod samt vilka ställningstaganden vi gjort i relation till 

studiens syfte. Avsnittet avslutas med en diskussion över dessa metodologiska val samt 

studiens genomförande. 

4.1 Metodval  

Denna undersökning bygger på en kvalitativ metodansats. Eftersom syftet med studien är att 

skaffa kunskaper om gymnasielärarnas subjektiva upplevelser av omställningen till 

distansarbete, dess arbetslivsbalans samt dess välbefinnande såg vi det som ett lämpligt val. 

Denna ansats möjliggör att nå en förståelse av den sociala verkligheten samt hur 

undersökningsdeltagarna tolkar denna verklighet (Bryman, 2018). Vidare valde vi att 

använda oss av intervju som metod för att få kunskap om respondenternas subjektiva tankar, 

känslor, handlingsmönster och upplevelser genom att höra deras berättelser om det flexibla 

arbetet som omställningen inneburit. Intervju som metod är ett effektivt redskap för att 

undersöka hur olika individer uppfattar ett händelseförlopp eller ett fenomen samt för att vi 

som forskare ska kunna ställa frågor om individens tankar och upplevelser genom att 

interagera med respondenterna (Alvehus, 2019).  

Innan beslut om vilken intervjuform som lämpar sig bäst funderade vi kring frågor såsom hur 

mycket utrymme respondenterna ska ges, vem som bör definiera intervjuns agenda samt vem 

som ska avgöra vilket spår som är det rätta (jfr. Alvehus, 2019). Vid val av intervjuform 

ansåg vi semistrukturerad form som bäst lämpad i relation till undersökningens syfte. Detta 

eftersom att semistrukturerade intervjuer tillåter en viss grad av struktur, vilket underlättar 

jämförelse av respondenternas svar, men möjliggör samtidigt för respondenterna att påverka 

samtalets riktning (jfr. Alvehus, 2019). Denna typ av intervju möjliggör även för oss som 

forskare att ställa uppföljningsfrågor i syfte att få ut ytterligare information av respondenterna 

(jfr. Bryman, 2018). 

4.2 Urval  

Vid urval av respondenter är det viktigt att säkerställa att man får tillgång till önskad 

information, detta för att studiens resultat ska uppnå en god validitet. Utgångspunkten för 
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urvalet har således varit studiens forskningsfrågor. Vi använde oss av ett målinriktat urval då 

respondenterna har valts ut efter specifika kriterier (jfr. Bryman, 2018). Kriterierna som sattes 

upp var följande:  

• Yrkesverksam som gymnasielärare i minst 5 år. 

• Har en familjekonstellation, fritidsintressen och andra åtaganden utanför arbetet.  

Det förstnämnda kriteriet sattes upp för att respondenterna skulle kunna uppleva skillnaderna 

mellan rådande arbetssituation och hur tidigare arbetssituation sett ut. Det andra kriteriet 

ansåg vi relevant eftersom att vi undersöker aspekter i såväl arbetslivet som privatlivet som 

kan påverka arbetslivsbalansen.  

 

För att nå respondenter som uppfyller ovanstående kriterier tog vi kontakt med ett antal lärare 

från tre olika gymnasieskolor. För att få tillgång till fler respondenter har dessa kontakter 

hänvisat oss vidare till kollegor som uppfyllde kriterierna. Detta i likhet med det som Ahrne 

och Svensson (2015) benämner som ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet är fördelaktigt då man 

vill komma i kontakt med en specifik grupp människor och undersöka en speciell händelse 

eller företeelse. I vårt fall var det även fördelaktigt då vi hade begränsat med tid och ingångar 

till populationen som ämnades undersökas.  

 

I valet av antal respondenter följde vi Ahrne och Svenssons (2015) riktlinjer för att se till att 

resultatet blir oberoende av vilka respondenterna är. För att få ett oberoende resultat utan 

enskilda personers personliga uppfattningar rekommenderas minst sex till åtta intervjuer. För 

att försöka nå någon slags representativitet menar Ahrne och Svensson (2015) att det krävs 

minst 10 till 15 respondenter. Vi lyckades boka in totalt nio intervjuer. Två av respondenterna 

blev av olika anledningar tvungna att avboka och det slutgiltiga antalet respondenter blev sju 

stycken. För att urvalet ska vara representativt vid kvalitativa intervjuer bör man även uppnå 

en mättnad i materialet. En mättnad har uppstått då svarsmönster är återkommande samt när 

nya intervjuer inte bidrar med någon ny kunskap (Ahrne & Svensson, 2015). Vi upplevde att 

det uppstod en mättnad när vi genomfört våra planerade intervjuer men hade förlagt tid för 

fler intervjuer om vi märkt att vi i slutet av processen fortfarande fick helt ny kunskap och 

inte uppnått en mättnad (jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Något vi hade i åtanke vid urval av respondenter var huruvida vi var ute efter en heterogen 

eller homogen urvalsgrupp. Om urvalsgruppen är homogen skapas möjlighet till att göra en 

jämförelse respondenterna emellan. Om urvalsgruppen istället är heterogen förekommer det 
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möjlighet att nå ett bredare mer nyanserat resultat vilket var förenligt med vår studies syfte 

(jfr. Alvehus, 2019). De respondenter som valdes ut utgjorde därav en heterogen grupp. Det 

enda kravet var att samtliga respondenter uppfyllde de två kriterierna; Yrkesverksam som 

gymnasielärare i minst 5 år; Har en familjekonstellation, fritidsintressen eller andra åtaganden 

utanför arbetet. Däremot skiljer sig respondenterna på så sätt att de är i olika åldrar, olika 

kön, har olika bakgrund samt arbetar på olika arbetsplatser.  

4.2.1 Presentation av respondenter  

Analysen bygger på data från sju respondenter varav fyra män och tre kvinnor. 

Respondenterna arbetar vid fyra olika gymnasieskolor belägna i tre olika län i Sverige. Alla 

respondenter undervisar i olika ämnen varav en del är teoretiska och en del är praktiska. I 

syfte att skydda respondenternas identitet har vi valt att inte presentera respondenternas 

undervisningsämnen. Vidare har dess riktiga namn bytts ut mot en pseudonym som 

presenteras tillsammans med antal år som respondenten varit yrkesverksam gymnasielärare.  

 

Kerstin Yrkesverksam 17 år 

Astrid Yrkesverksam 18 år 

Ola Yrkesverksam 13 år 

Mårten Yrkesverksam 7 år 

Kikki Yrkesverksam 10 år 

Edvin Yrkesverksam 12 år 

Bengt Yrkesverksam 11,5 år 

 

4.3 Utformning av intervjufrågor  

Innan utförandet av intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1). En avgörande 

aspekt vid utformandet av en intervjuguide är att den semistrukturerade intervjun bör rymma 

en viss flexibilitet samt att guiden tillåter oss som forskare att nå kunskaper om 

respondenternas upplevelser (Bryman, 2018). Vid konstruktion av frågorna i intervjuguiden 

skapade vi inledningsvis att antal områden med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och 

teoretiska ramverk. För att nå svar på problemformuleringarna i relation till studiens 

teoretiska ramverk operationaliserades frågeställningarna som grund för skapandet av 

intervjufrågorna. De områden vi valde att utgå från var; omställningen, krav och resurser, 

gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv samt välbefinnande. Vi valde att skapa områden 

utifrån studiens teorier eftersom att vi i denna undersökning utgår från en deduktiv ansats 
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vilket innebär att teorin styr forskningsprocessen (jfr. Bryman, 2018). Vidare skapade vi 

huvudfrågor som ställdes under samtliga intervjuer. Många av frågorna var relativt öppna, 

dels i syfte att vi som forskare inte skulle leda in respondenterna i vissa spår och dels för att 

möjliggöra för respondenterna att fritt tala om sina tankar och upplevelser. Eftersom att 

tillvägagångssättet var av semistrukturerad form gavs respondenterna möjlighet att besvara 

frågorna på sitt vis samtidigt som vi kunde anpassa frågornas ordning utefter respondenternas 

svar. Med semistrukturerad intervjuform som tillvägagångssätt gavs vi även möjlighet att 

ställa följdfrågor i anknytning till något respondenten berättat vilket gjorde att vi kunde skapa 

en bredare och djupare förståelse av fenomenet (jfr. Bryman, 2018). 

4.3.1 Pilotintervju 

För att säkerställa att våra intervjufrågor var väl operationaliserade i relation till studiens 

syfte, gav oss relevant information samt var begripliga för respondenterna genomfördes en 

pilotintervju (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Pilotintervjun genomfördes med en 

högskolelärare som likt gymnasielärarna blivit tvungen att skifta från fysisk undervisning till 

distansundervisning. Resultatet av intervjun redovisas inte i studiens resultat utan syftet var 

att testa den intervjuguide vi konstruerat. Med hjälp av pilotintervjun gavs vi en uppfattning 

om hur frågorna skulle tas emot. Efter pilotintervjun gjorde vi en del ändringar och 

omformuleringar i fall då vi märkte att frågorna var otydliga och svåra att förstå samt då vi 

ansåg att en del av frågorna inte bidrog till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Slutligen bad vi testrespondenten om hens åsikter kring intervjun och hur frågorna upplevdes 

för att kunna göra eventuella förbättringar samt minimera risken att vissa frågor var ledande i 

en viss riktning (jfr. Bryman, 2018). 

4.4 Datainsamling 

I och med rådande situation där Folkhälsomyndigheten (2020) gett rekommendationer om 

social distansering kunde inte intervjuerna utföras fysiskt. Vi valde därför att utföra samtliga 

intervjuer över videolänk. Vi såg det som fördelaktigt avseende den personliga kontakten att 

respondenten kunde se oss, våra kroppsspråk samt våra ansiktsuttryck. Det finns en risk att 

telefon- och skypeintervjuer blir formella och opersonliga, vilket inte gynnar studiens syfte 

att fånga personliga berättelser, föreställningar och tankar (Ahrne & Svensson, 2015). 

Framförallt över telefon kan vissa nyanser vara svåra att fånga upp då man går miste om 

respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman, 2018).  
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Vi valde att genomföra samtliga sju intervjuer tillsammans i syfte att båda två skulle ges en 

uppfattning om respondenternas svar samt för att det underlättade att både lyssna aktivt och 

samtidigt tänka ut relevanta följdfrågor (jfr. Alvehus, 2019). I genomsnitt uppgick 

intervjuernas längd till ca 45 minuter exklusive inledande och avslutande småprat. De 

inledande minuterna av intervjun kan ses som en uppvärmning och det är därmed av vikt att 

respondenterna ges en uppfattning om oss som intervjuare samt om situationen i sig. Vi var 

måna om att inledningsvis småprata med respondenterna i syfte att skapa en atmosfär av 

öppenhet (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare presenterade vi oss själva, förklarade syftet 

med intervjun och redogjorde för dess frivillighet och anonymitet samt intervjuns tidsram. 

Efter den inledande beskrivningen gav vi respondenterna tillfälle att ställa frågor, i linje med 

vad Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. Samtliga intervjuer spelades in efter att 

respondenterna samtyckt till detta. 

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde i anslutning till varje enskild intervju i syfte att ha 

samtalet färskt i minnet. Redan vid första transkribering lärde vi känna det empiriska 

materialet och inledde tolkningsarbetet (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Totalt uppgick det 

transkriberade materialet till 78 sidor. 

4.5 Databearbetning och analysmetod  

Efter insamling av det empiriska materialet följde en organiserings- och bearbetningsfas. Det 

huvudsakliga syftet var att reducera den data som samlats in för att göra den meningsfull 

samt för att materialet skulle bli begripligt och möjligt att tolka (jfr. Bryman, 2018). För att 

minimera risken att viktig information i den stora mängd empiriskt material går förlorad är 

det relevant att angripa materialet med analysmetoder (Bryman, 2018). För att plocka ut de 

mest relevanta och intressanta delarna ur intervjuerna genomfördes en teoretisk tematisk 

analys. Med användning av en teoretisk tematisk analys kunde vi identifiera, analysera och 

finna mönster i det empiriska materialet (jfr. Braun & Clarke, 2008). Målet med användning 

av denna typ av analys var att granska materialet och samtidigt, utifrån teorin, kunna plocka 

ut olika kärnteman med tillhörande underteman, som återkom i respondenternas berättelser.  

 

I kodningsprocessen läste vi transkripten ett flertal gånger för att få en helhetsbild men också 

för att bryta ner respondenternas svar i mindre beståndsdelar. Det empiriska materialet 
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tolkades utifrån det teoretiska ramverket i en deduktiv process. Här letade vi efter både 

likheter och skillnader som förekom mellan de olika respondenternas utsagor (jfr. Bryman, 

2018). Med hjälp av kodning av vårt empiriska material kunde vi skapa mening i vår data 

samt göra den stora mängd data mer hanterlig än om vi exempelvis enbart lyssnat på 

inspelningarna av intervjuerna. Själva meningsskapandet av datan innebar att vi tolkade och 

sammankopplade denna med studiens teoretiska begrepp. Detta gav oss vidare förutsättningar 

att besvara studiens frågeställningar (jfr. Bryman, 2018). 

 

Teman kan utgöras av olika aspekter (Bryman, 2018). I vårt fall är de olika temana kopplade 

till undersökningens teoretiska ramverk. För att skapa mening och identifiera teman, mellan 

och inom transkriberingarna, kodades materialet genom kommentarer i marginalen. Koder 

som uppkom vid transkriberingen var exempelvis; gränsdragning, brist social kontakt, beror 

på ämne, strategi, välbefinnande, jobbkrav, feedback, autonomi och job crafting. Därefter 

förde vi samman vissa koder under samma tema såsom; avsaknad av fysiska gränser, diffusa 

tidsliga och psykiska gränser, förändrade krav och betydelsen av resurser. Under denna 

process, då koderna sorterades in i vissa teman, provade vi alternativa möjligheter. Därefter 

beslutade vi om vilka definitiva teman som skulle utgöra grund för tolkningar mot bakgrund 

av det teoretiska ramverket. Vissa koder valde vi att inte gå vidare med. Det rörde framförallt 

de tankar och upplevelser som inte verkade vara vanligt förekommande. Ett exempel på detta 

var positiva självvärderingar, en kod som inte inkluderades i ett tema som tolkades mot 

teorin. Genom tematisk kodning och gruppering av textmaterialet i kategorier reducerades det 

empiriska materialet vilket underlättade tolkningsprocessen (jfr. Bryman, 2018).  

 

Slutligen valdes citat från respondenterna ut som representerade olika åsikter och upplevelser. 

Vi ansåg det relevant att ge läsaren en rättvis bild av respondenternas intervjusvar och 

försökte därmed i bästa mån skriva ut citaten i sin helhet och även inkludera suckanden, 

hummanden etc. Detta för att väsentlig information eller uttryck som ger respondenternas 

citat betydelse annars kan gå förlorad (jfr. Bryman, 2018).  

4.6 Forskningsetiska aspekter  

Vi ansåg det vara av stor vikt att beakta grundläggande etiska frågor samt ta ställning till 

dessa vid genomförandet av studien. En övergripande etisk fråga för forskningsprojektet i 

stort handlar om vilka konsekvenser det kan medföra för de berörda, vilket vi har tagit i 
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beaktning och kommer diskutera nedan (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Vi har i vår 

undersökningsprocess beaktat och följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vi har följt informationskravet genom att informera respondenterna om studiens syfte samt 

villkoren för dess deltagande (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Vid initial kontakt med potentiella 

respondenter bifogade vi ett informationsbrev där vi upplyste deltagarna om studiens syfte 

och deltagarnas roll i denna, att dess deltagande är frivilligt samt att de när som helst under 

processens gång kan avbryta sin medverkan. Informationsbrevet inkluderade även våra 

kontaktuppgifter för att respondenterna skulle ha möjlighet att kontakta oss vid frågor eller 

funderingar. Syftet med detta brev var att redogöra för alla tänkbara aspekter av studien som 

kan påverka huruvida respondenterna vill delta eller inte.  

 

Samtyckeskravet har följts genom att samtliga deltagare informerades om deras rätt att enskilt 

besluta om sin medverkan samt om de vill avbryta deltagandet i studien (jfr. Vetenskapsrådet, 

2002). Vi tillhandahöll samtliga respondenter ett samtyckesbrev där de tilläts skriva under 

med en digital underskrift för att ge sitt medgivande till att delta. Innan respondenterna 

kontaktades inhämtades medgivande via mail från respektive skolas rektor att tillfråga dennes 

personal om deltagande i studien.  

 

Konfidentialitetskravet har följts genom att insamlade uppgifter om respondenterna har 

hanterats med konfidentialitet samt att personuppgifter inte kan identifieras av utomstående 

(jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde att avidentifiera respondenterna genom att namnge 

dem med pseudonymer. Vi har inte heller nämnt varken namn på de skolor som 

respondenterna arbetar på eller dess undervisningsämnen för att säkerställa att det inte går att 

identifiera individerna i studien av utomstående. Samtliga uppgifter om studiens deltagare har 

förvarats på våra lösenordsskyddade datorer i syfte att obehöriga inte ska ha tillgång till 

dessa.   

 

Det sista huvudkravet är nyttjandekravet vilket har följts genom att uppgifter om de enskilda 

individerna endast används till vårt forskningsändamål (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

respondenter informerades, såväl via informations- och samtyckesbrev som initialt vid 

intervju, om att studiens data kommer nyttjas enbart till vår uppsats samt att resultatet av 

studien kommer gå att finna på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  
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4.7 Metoddiskussion  

I studien har olika metodologiska val gjorts vilka kan ha konsekvenser för undersökningens 

resultat. Dessa val kommer av denna anledning diskuteras nedan.  

 

Resultat från intervjustudier grundar sig i samtal vid specifika tillfällen och respondenternas 

svar kan ha dolda syften. En konsekvens av detta kan vara att respondenternas svar och 

berättelser inte överensstämmer med den sociala verkligheten vilket gör det lämpligt att 

komplettera intervjuer med andra metoder (Ahrne & Svensson, 2015). I och med att denna 

undersökning har begränsning vad gäller tid och resurser valde vi att enbart använda oss av 

intervju som metod. Resultatet från intervjustudien påverkas även av den personkemi som 

förekommer mellan oss intervjuare och respondenten. Även om genomförandet är 

välformulerat och möjligt att replikera kan resultaten vid replikering bli annorlunda på grund 

av dessa aspekter (jfr. Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Vi diskuterade lämpligheten med 

att spela in intervjuerna eftersom att en svaghet är att respondenterna kan känna en viss 

begränsning i att vara öppen i sina svar och berättelser. Trots detta valde vi att spela in 

intervjuerna för att kunna lyssna fokuserat och inte behöva anteckna, eftersom att detta 

minskar risken att tappa relevanta delar av samtalen (jfr. Alvehus, 2019). Aktivt lyssnande 

under intervjun är en framgångsfaktor och underlättade för oss som forskare att ställa 

följdfrågor som kan leda till innehållsrika och intressanta berättelser (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Fördelaktigt med intervju som metod är att vi som forskare på kort tid tillhandahållits 

kunskap om individers subjektiva upplevelser, erfarenheter och reflektioner. En styrka med 

semistrukturerade intervjuer är att vi under intervjuerna kunde anpassa frågorna och dess 

ordning utefter situationen, till skillnad från om vi hade använt oss av ett standardiserat 

frågeformulär. Detta ledde till att respondenterna kunde ge svar på andra frågor vilket gav oss 

fler nyanser och dimensioner av fenomenet (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Frågorna i vår 

intervjuguide ställdes däremot i stor utsträckning i den ursprungliga ordningen, då våra 

respondenter i hög grad höll sig på det spår som var aktuellt vid varje fråga. Trots att vi som 

forskare har tidigare erfarenhet av intervjustudier var pilotintervjun fördelaktig och stärkande 

för metoden på så sätt att vi kunde se hur pass väl intervjun fungerade både i fråga om 

effektivitet och hur väl frågorna i intervjuguiden besvarade studiens syfte och frågeställningar 

(jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  
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Snöbollsurval anses kunna medföra att materialet inte blir tillräckligt allsidigt. Detta, 

eftersom att de respondenter vi hänvisats vidare till har en relation med den första kontakten 

och således kan förmodas ha delvis gemensamma erfarenheter och åsikter. En ytterligare 

aspekt att beakta med målinriktat urval och snöbollsurval är att det är osannolikt att urvalet 

kommer att vara representativt för hela populationen (Ahrne & Svensson, 2015). Att urvalet 

inte är representativt för en hel population ser vi inte som ett problem, då syftet med studien 

snarare är att resultatet kan vara användbart i andra situationer och inte att generalisera 

resultatet. Urvalet av respondenter utgör, som tidigare nämnt, en heterogen grupp i och med 

att de har olika kön, olika åldrar samt arbetar på olika arbetsplatser. En heterogen urvalsgrupp 

möjliggör att nå ett bredare och mer nyanserat resultat vilket går i linje med vårt syfte (jfr. 

Alvehus, 2019). 

 

När det kommer till valet av analysmetod ansåg vi att teoretisk tematisk analys var en metod 

vi behärskade vilket en av anledningarna till valet av denna. En kritik som lyfts fram mot 

kodning vid kvalitativ dataanalys är att kontexten kan gå förlorad när textstycken plockas ut 

från sitt sammanhang (Bryman, 2018). För att undvika detta potentiella problem har 

respondenternas citat, såväl vid tolkningsarbetet som i studiens analysdel, grupperats in vid 

rätt sammanhang och inte tagits ur sin kontext. En risk med tematisk analys är att forskaren 

kan ha en inställning att de olika temana växer fram eller upptäcks, vilket är ett passivt 

förhållningssätt i analysprocessen. Denna bild stämmer inte vid vårt utförande eftersom vi 

haft ett deduktivt arbetssätt och därmed haft en aktiv roll vid identifiering av teman och 

mönster (jfr. Braun & Clarke, 2008). En fördel med användning av tematisk analys är att 

analysmetoden tillhandager oss som forskare en detaljerad bild av det empiriska materialet 

vilket möjliggör för tolkningar av vårt forskningsämne (Braun & Clarke, 2008). Denna 

analysmetod är även passande i relation till studiens syfte att finna likheter och skillnader i 

respondenternas berättelser samt få syn på gemensamma teman i dessa utsagor (Braun & 

Clarke, 2008).  

4.7.1 Tillförlitlighet 

Vi kommer i denna studie att diskutera studiens tillförlitlighet istället för reliabilitet och 

validitet. Detta eftersom att tillförlitlighet lämpar sig bättre vid kvalitativa studier (jfr. 

Bryman, 2018). Tillförlitligheten innehåller fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmerbarhet (Bryman, 2018).  
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Trovärdigheten handlar om huruvida resultaten är troliga eller sannolika (Bryman, 2018). Vi 

har försökt säkerställa studiens trovärdighet genom att vi genomgående resonerat kring 

metodvalet på ett tydligt sätt. Detta är en relevant aspekt att ha i åtanke vid intervjustudier 

eftersom att fokus ligger i berättelser om den sociala verkligheten. Det förekommer en risk att 

vår tolkning av respondenternas berättelser inte överensstämmer med respondenternas vilket 

kan ge konsekvensen av skevhet i resultatet (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Om fallet inte 

hade varit att tidsåtgången för vårt genomförande av studien är begränsad, hade återkoppling 

till fältet varit ett alternativ för att stärka studiens trovärdighet. Detta genom att låta 

respondenterna delge sina synpunkter på studiens resultat (jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Överförbarheten motsvarar extern validitet och huruvida resultatet är generaliserbart. Vår 

studies överförbarhet kan tänkas stärkas i och med att respondenterna i studien arbetar på 

olika skolor, har olika kön samt har varit yrkesverksamma olika antal år. Syftet med vår 

studie är att nå ett djup till skillnad från vid kvantitativa studier då forskaren snarare vill nå en 

bredd och kunna generalisera resultaten till en större population (jfr. Bryman, 2018). Däremot 

anser vi det önskvärt om studiens resultat kan vara användbara. När syftet med 

generaliserbarhet är att resultatet ska vara just användbart i andra sammanhang kan studien 

anses ha hög kvalitet (Bryman, 2018). Däremot kvarstår faktum att studiens överförbarhet till 

andra kontexter är begränsad eftersom att studiens resultat grundar sig subjektiva upplevelser 

i unika situationer (jfr. Bryman, 2018).  

 

Pålitligheten syftar till en fullständig redogörelse för alla delar i forskningsprocessen 

(Bryman, 2018). Detta delkriterium har beaktats på så sätt att vi genom arbetets gång varit 

transparenta och måna om att beskriva processens samtliga delar samt motivera för de val och 

ställningstaganden som gjorts. Vi redogör även för de externa dokument som använts under 

processen såsom intervjuguide, samtyckesbrev och informationsbrev (jfr. Bryman, 2018). För 

att kunna konfirmera resultatet och anse det vara objektivt har vi i bästa mån försökt 

säkerställa att respondenternas svar återspeglas i analysdelen på ett sanningsenligt sätt som 

inte är påverkat av våra personliga värderingar (jfr. Bryman, 2018). Detta tydliggörs för 

läsaren genom att direkta citat från respondenterna presenteras i blockcitat och våra egna 

tolkningar presenteras i övrig del av analysens löpande text. 
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5. Resultat och analys  

I avsnittet nedan presenteras resultatet av den teoretiska tematiska analysen. Analysen 

grundar sig i studiens teoretiska ramverk. Det empiriska materialet som framkom från 

intervjuerna har transkriberats och bearbetats och mynnat ut i analysdelens huvudteman: 

Förändrade krav, Betydelsen av resurser samt Balans mellan arbets- och privatliv. Vi har 

även tagit fram ett antal underteman utefter de mönster som framkommit i respondenternas 

intervjusvar. Respondenternas riktiga namn har bytts ut mot pseudonymer för att säkerställa 

anonymisering. Avslutningsvis kommer detta avsnitt att sammanfattas med att besvara 

studiens tre frågeställningar. 

5.1 Förändrade krav 

Generellt sett kan inte arbetet som gymnasielärare klassas som särskilt flexibelt. 

Gymnasielärarna är bundna till ett schema där lektionstiden är förlagd till en bestämd plats.  

Detta innebär att de inte alltid kan inte avgöra när, hur och var arbetet ska utföras (jfr. Allvin, 

2006; Thomson, 2008). Temat Förändrade krav fångar härmed det mest påtagliga kravet som 

gymnasielärarna ställts inför, nämligen övergången till att arbeta mer flexibelt på distans. 

Vidare presenteras undertemana: Krav: både utmanande och hindrande samt En förändrad 

syn på undervisning?  

  

I och med omställningen till distansundervisning har förändringar skett, vilket utmynnat i att 

det rumsliga kravet upphört, om än arbetstiden till viss del fortfarande är densamma när 

lektionsschemat följs på distans. Förändringen var, i stort sett, tvunget att ske från en dag till 

en annan. Denna omställning har ställt höga krav på skolorganisationen såväl som individen 

att anpassa sig efter de nya omständigheterna. Enligt JD-R-modellen innefattar arbetskrav 

såväl organisatoriska som fysiska och psykiska aspekter i arbetet. Dessa kan i sin tur leda till 

stressupplevelser hos individen (Bakker & Demerouti, 2017). Hur de förändrade kraven som 

omställningen medfört tagits emot tycks skilja sig bland respondenterna men generellt sett 

tycks de förändrade kraven mottagits positivt. Detta kan bero på att en del av respondenterna 

redan ansåg sig ha ett någorlunda flexibelt arbete, och ansåg vidare inte att flexibilitet var en 

särskilt stor förändring från tidigare. Generellt sett upplevdes hög egenkontroll över det egna 

arbetet sedan tidigare samt möjlighet att vara flexibel, framförallt i hur de genomför sitt 

arbete. Ett flertal respondenter såg även den förtroendetid som ingår i tjänsten som en 

möjlighet till flexibilitet och egenkontroll över arbetet. Enligt respondenterna innebär 
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förtroendetiden att de besitter ett visst antal timmar som de behöver arbeta på den fysiska 

arbetsplatsen men att övriga timmar under arbetsveckan är tid som de själva förfogar över 

och de kan därmed bestämma var, när och hur denna arbetstid ska genomföras och planeras. 

 

Astrid Så här är det, jag har ett visst antal undervisningstimmar i veckan, närmare bestämt 16 timmar, 

den övriga tiden är min förtroendetid, på den ska jag förbereda och efterbearbeta lektioner, jag ska 

rätta, jag ska bedöma, följa upp och allt. Om jag gör det mellan klockan 9-17 varje dag eller om jag gör 

det söndagkväll klockan 11 spelar ingen som helst roll. Så jag jobbar lite nu och då och så har det varit 

hela tiden. Det är lite det som är tjusningen med det här yrket, att jag helt plötsligt kan ta med mig 

jycken och slänga in i bilen och dra till skogen för att det är fint väder och sedan rättar jag på kvällen.  

 

Kerstin Ja alltså det, lektionerna ska ju vara dom tider som är utsatta, men i övrigt så är det jag som 

fyller dom. Eh, så att, det är ju ett jobb med mycket frihet egentligen. Om jag råkar vara jätteintresserad 

av Kinas maktposition kopplat till Corona, så, då gör vi det.  

 

Ovan beskriver respondenterna att de redan sedan tidigare upplevt flexibilitet i sin 

arbetssituation. En anledning till respondenternas positiva upplevelser av omställningen kan 

vara att de upplever hög egenkontroll över sitt arbete. Detta eftersom att känslor av kontroll 

kan ses som en personlig resurs som i sin tur kan ha en buffrande effekt på höga krav (jfr. 

Bakker & Demerouti, 2017). Vi fann även upplevelser om att de förändrade kraven i och med 

omställningen till distansarbete upplevs positivt då det inneburit ännu mer frihet och ökad 

flexibilitet jämfört med det tidigare traditionella arbetssättet. 

 

Kikki Som lärare är du bunden för att man har fasta tider, man har scheman och klasser. Och det måste 

hållas. Också för att man har reglerad undervisningstid, så i vanliga fall upplever jag att vi har ett 

ganska så styrt arbete jämfört med många andra som kan gå hem vid lunch och kan jobba hela natten 

istället, det skulle jag inte kunna göra. Utifrån det är det lite mindre styrt, jag hinner reglera mer och 

styra det jag gör nu när jag är hemma. Så det här är åt det friare och bättre hållet.  

 

Omställningen till distansarbetet har även medfört ett tydligt förändrat krav, som inneburit att 

behöva administrera samtal och möten som annars uppstått spontant. Respondenterna 

uttrycker att allt behöver organiseras på ett helt annat sätt än vad som behövts tidigare. Här 

skulle det kunna tolkas som att Kikki och Kerstin, som annars uttrycker att de är positivt 

inställda till omställningen, upplever detta krav som hindrande (jfr. Bakker & Demerouti, 

2017). 
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Kikki Alltså jag tror inte på det här i långa loppet. Det gör jag verkligen inte. Man blir ju bättre av 

samarbeten. Vi har ju samarbeten nu också, det är bara det, jag vet inte, det känns bara inte lika 

dynamiskt. Det blir aldrig spontant på samma sätt. Man måste verkligen organisera för allt. Varenda 

samtal ska organiseras på något sätt. Det är mycket lättare att man pratar i korridoren eller i matsalen 

eller vid kaffemaskinen. Så bara, det sociala är inte bara socialt utan det är även liksom, jag vet inte, det 

är kvalitet på något sätt. 

 

Kerstin Det som man ser är betydelsen av det som sker i ett klassrum och i korridorer och sådär. Det 

som händer när man stannar upp och ger någon en klapp på axeln eller ser att någon inte alls hänger 

med i ett klassrum och kan supporta. Nu när man inte har det här sociala så ser man faktiskt vad man 

tappar.  

 

Citaten ovan tyder på att omställningen till distansundervisning inneburit att gymnasielärarna 

har tappat väsentliga sociala delar såsom det spontana mötet med elever och kollegor. Att 

upplevelserna av omställningen till distansarbetet skiljde sig åt bland respondenterna kan 

bero på att de olika undervisningsämnena lämpar sig mer eller mindre för just 

distansundervisning. Detta tycks bero på att examinationsmoment blir svårare vid vissa 

ämnen än andra. Hur väl ämnet lämpade sig för distansundervisning påverkade hur de 

förändrade kraven i och med omställningen upplevdes. En del respondenter uttryckte att de 

inte behövt lägga om sin undervisning i stor utsträckning men de framför däremot att de har 

kollegor som i högre grad behövt ändra sitt arbetssätt och sin planering. 

 

Kerstin Nämen det går ganska bra, jag tror att det finns andra ämnen som har betydligt svårare. Mina 

ämnen är väldigt stora och det handlar mycket om resonerande. Det är stora och resonerande frågor så 

det är svårt att fuska. Det är en sak att undervisa och en sak att examinera. Vi har framförallt fokuserat 

på hur vi ska examinera, för att det ska bli rättvist. Men att undervisa, det blir mer fyrkantigt och det 

blir dialog och det är svårare. Men vi har bättre koll på vilka som är med än i klassrummet.  

 

Kikki Jag tror omställningen påverkar olika, det beror på vilka ämnen man har, hur man låg i kurserna, 

om man hade mycket kvar eller nästan var klar. Till exempel mattelärarna har haft svårt att examinera 

på annat sätt än traditionella prov medan jag har kunnat be eleverna att skriva ihop något.  

 

Ovan uttrycker både Kerstin och Kikki att deras undervisningsämnen lämpar sig ganska bra 

för distansundervisning men påpekar att det hade kunnat se annorlunda ut under andra 

omständigheter. Att de ställer sig positiva till omställningen kan bero på att dessa 

respondenter upplever låga psykiska krav i och med att de inte behövt anpassa sitt arbetssätt i 

hög grad (jfr. Bakker & Demerouti, 2017). 
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5.1.1 Krav: både utmanande och hindrande 

Utöver att kraven i rådande situation är något förändrade, så upplevs de på olika sätt. Av våra 

respondenter framkom det att kraven antingen har upplevts som utmanande eller hindrande. 

De kvinnliga respondenterna i denna studie uttryckte i högre grad att de nya kraven som ställs 

upplevs som motiverande medan männen i denna studie tycks uppleva de nya kraven som 

framförallt hindrande. En utgångspunkt enligt JD-R-modellen är att arbetskraven initierar en 

process för nedsatt hälsa och därmed minskat välbefinnande (Bakker & Demerouti, 2017). 

JD-R-modellen separerar arbetskraven i två skilda kategorier; utmanande arbetskrav och 

hindrande arbetskrav (Bakker et al., 2014). De utmanande arbetskraven kopplas till både den 

process som resulterar i nedsatt hälsa och välbefinnande men även till den motiverande 

processen som kan förhindra detta. Av nedanstående citat framkommer det att respondenterna 

upplever de nya kraven som spännande och något som motiverar.  

 

Kerstin Ja jag tycker att det här är bland det roligaste jag varit med om sedan jag börjat jobba. Jobbet i 

sig är ju roligt i sig, men vi räknade ju ut att jag jobbat i 17 år, jo men man vet vad man ska göra och 

vad som förväntas men det här är något helt nytt och helt nya förhållanden så det är också en utmaning. 

På ett roligt sätt. 

 

Kikki Ja, nej men alltså jag känner mig ganska hög av hela situationen *skratt*. Jag tycker det är, det 

är roligt, ehm, alltså det är mycket nya saker man behöver lösa under en dag nu. Och så länge man inte 

trasslar till det fullständigt så är det ganska roligt. 

 

Det kan tolkas som att respondenterna ovan upplever de förändrade kraven som ansträngande 

men att de samtidigt främjar personlig utveckling (jfr. Bakker et al., 2014). Hindrande 

arbetskrav kopplas däremot enbart till processen för nedsatt hälsa och innebär begränsningar 

såsom konflikter och tvetydighet (Bakker & Demerouti, 2017). Det förekom även 

respondenter som upplevde de nya kraven i rådande situation som övermäktiga. Detta då 

respondenterna upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna möta de nya 

kraven som ställs. Det kan tolkas som att respondenten nedan upplever kraven som hindrande 

vilket kan resultera i försämrat välbefinnande (jfr. Bakker & Demerouti, 2017).  

 

Bengt Ah, om jag bara skulle såhär, omställningen har ökat min arbetsbelastning, dränerat mig på 

energi, jag är mer utarbetad än vad jag någonsin varit i min lärarkarriär och då inkluderar det dom 

första åren som ju är annars dom tyngsta åren när man ska starta upp allting. Så jag har aldrig varit så 
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utarbetad som jag är nu, och, en stor del av arbetsglädjen är borta, när man jobbar såhär. När det gick 

över till distansundervisning så visste jag, såhär, att det här kommer bli så väldigt mycket mer. Det är 

löjligt att ens försöka. Men då såg jag ju såhär att amen okej, första veckan jobbade jag 47 timmar, jag 

ska jobba 45, andra veckan jobbade jag 50 timmar, jag ska jobba 45. Så redan innan det blev såhär så 

jobbade jag ju mer, för man hinner inte riktigt jobbet på den tiden som är. Och det har ju blivit ännu 

mer nu, förstås, när saker och ting tar mer tid. Ehm, jag har ju, såhär, det går inte att se, men jag har ett 

mentalt mount everest som motsvarar en “det här skulle jag behöva titta på som jag inte har hunnit titta 

på än”. Så jag vet ju att jag har en jättearbetsbörda innan det här läsåret är över, att ta tag i.  

 

De hindrande arbetskraven som respondenten ovan upplever kan vara anledningen till att han 

uttrycker att den nya arbetssituationen har dränerat honom på energi samt att en stor del av 

hans arbetsglädje är borta. Ett annat exempel på ett arbetskrav som kan klassas som ett 

hindrande arbetskrav är känslomässigt krävande interaktioner med kollegor (Bakker & 

Demerouti, 2017). En av våra respondenter uttryckte i linje med detta krav att distansarbetet 

har inneburit mindre friktioner och konflikter med kollegor. Det kan tolkas som att detta är en 

aspekt som förbättrar respondentens välbefinnande i och med att detta hindrande arbetskrav 

har minskat efter omställningen. Det kan även tolkas som att Kerstin utför relationscrafting 

genom att minimera relationer i arbetet (jfr. Bakker & Demerouti, 2017).  

 

Kerstin Eh, alltså jag har ju jobbat här sen 2005, och när man jobbat ett tag, det är klart att vissa jobbar 

man väldigt bra ihop med. Men det är också, det blir ju klart friktioner och konflikter också. Eh, och 

det är ju oerhört skönt att slippa nu. Man har ju inte med dom att göra. Så länge man inte hoppar in i 

sånt här “ska vi fika ihop på distans”. Då ska man ju passa på att inte träffa dom då. Det är ju jättebra. 

Jag är ju inte i konflikt med någon. För det är också tärande när man jobbar.  

 

Denna typ av fysisk förändring i arbetssituationen kan indirekt leda till ökat engagemang, 

ökad arbetsglädje och minskad utbrändhet och kan därmed vara en förklaring på 

respondentens positiva välbefinnande relaterat till rådande situation (jfr. Bakker & 

Demerouti, 2017). 

5.1.2 En förändrad syn på undervisning?  

Att respondenterna hade skilda uppfattningar om de förändrade kraven tycktes även påverka 

dess syn på framtida distansundervisning. Av de respondenter som var optimistiska, upplevde 

kraven som utmanande samt ansåg att dess undervisningsämne lämpar sig bra för 

distansundervisning var det ett flertal som uttryckte att de kunde tänka sig fortsätta med viss 

del av undervisningen på distans, efter att rådande situation upphört. Ett skäl till detta var att 
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respondenterna upplevde att den digitala undervisningen underlättar för elever som av olika 

skäl inte orkar ta sig till skolan. Vidare uttryckte en del respondenter att nya lärdomar under 

rådande situation bör forma framtida undervisningsupplägg, när pandemin lagt sig. 

 

Astrid Min inställning? Ja men det är väl framför allt det här med det fysiska mötet. Jag kan säga att 

när det här är över vill jag någon gång ibland fortsätta köra undervisningen digitalt. Och jag funderar 

också på om det skulle kunna vara bra för de här eleverna som inte riktigt pallar att gå till skolan 

ibland, av en massa olika skäl. Om jag kunde köra den lektion som jag ändå kör i klassrummet, att den 

också kunde finnas tillgänglig om man av något skäl inte pallar gå till skolan kan hen faktiskt ta del av 

genomgångar och samtal och sådär.  

 

Edvin Eh, det är olika, men jag tycker det har blivit, nu har jag jobbat i 12 år, och jag tycker det har 

blivit mer fortfarande, fast man säger att man ska komma ifrån det, mer administrativa uppgifter för 

lärare. Det här tror jag är ett större problem egentligen och inte bara under kriser och corona. Men det 

kanske blir tydligt nu att lärare gör ganska mycket och att det, vi har fått nu en lättning i möten och allt 

som liksom inte rör undervisning. Och det har varit en stor hjälp det. Hoppas det är någonting som 

kanske fackförbund och andra större, liksom, aktörer tar med sig efter. Jag tror det dom flesta lärare vill 

göra är att undervisa och planera bra lektioner och följa upp dom på ett bra sätt och ju mindre 

administrativt det finns, desto bättre är det. 

 

Att Astrid och Edvin ställer sig positivt till att använda sig av viss distansundervisning i 

framtiden kan bero på att de upplever de förändrade kraven som utmanande. Dessa krav kan 

nämligen kopplas till en motiverande process som främjar personlig utveckling (jfr. Bakker 

& Demerouti, 2017). Till skillnad från ovanstående citat var det en del respondenter som 

upplevde de förändrade kraven som framförallt hindrande samt att distansundervisning inte 

alls lämpar sig bra.  

 

Bengt Och jag tror att, det som kanske framförallt är, att man dräneras på energi när man undervisar, 

för man, åtminstone så som jag gör, jag går in ganska intensivt i undervisning. Det blir lite som såhär 

“hejsan här är min teaterscen, nu kör jag”. Ehm, och, jag tror att om man skulle fråga en skådespelare 

“hur skulle det va att göra den här utan publik” så skulle dom tycka att det var ganska tråkigt och att det 

inte skulle ge nånting. Och det är liksom lite samma sak här. Jag såg att en skolchef konstaterade 

blixtsnabbt att “det här går ju jättebra! Kolla, närvaron har ju ökat jättemycket på våra elever. Vi 

kanske ska göra såhär hela tiden!”. Och min reaktion när jag såg det var två. Ett, du har i princip inget 

underlag överhuvudtaget för att dra dom här slutsatserna, så du vet egentligen ingenting och två, skulle 

det här vara något som blev permanent tillstånd, så skulle jag byta yrke. Jag kan inte göra det jag gör, 

om jag ska göra det som jag gör det just nu. 
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Respondenten ovan uttryckte att han skulle byta yrke om denna typ av arbetssituationen 

skulle fortskrida. Detta kan bero på att upplevelser av hindrande krav kopplas till processen 

för nedsatt hälsa och stör individen från att uppnå sina mål (jfr. Bakker & Demerouti, 2017). 

5.2 Betydelsen av resurser 

För att möta arbetskraven förespråkar JD-R-modellen betydelsen av resurser, såväl 

arbetsresurser som personliga resurser (Bakker et al., 2014). Av våra resultat framkommer 

det att vissa resurser tycks ha större betydelse än andra för att möta de förändrade kraven som 

uppkommit efter omställningen till distansarbete. Resurser kan dels fungera som ett verktyg 

för att uppnå mål samt ha en buffrande effekt på arbetskraven (Bakker et al., 2014). Vid 

avsaknad av resurser tappar individen kontroll över de arbetskrav som förekommer. Temat 

Betydelse av resurser fångar gymnasielärarnas upplevelser av resurser under omställningen 

samt dess betydelse. Däribland arbetsresurser i form av socialt stöd och feedback på 

prestation samt personliga resurser i form av tilltro till sin egen förmåga, optimism och 

känslor av kontroll.  

5.2.1 Arbetsresurser  

En del av respondenterna uttryckte att det är svårt att motivera sig efter omställningen till 

distansarbete vilket har resulterat i att arbetet upplevs som tråkigt. Enligt JD-R-modellen kan 

arbetsresurser vara socialt stöd och feedback vilka kan resultera i arbetsglädje, motivation 

och engagemang (Bakker & Demerouti, 2017).  

 

Bengt Alltså såhär, hur det har påverkats, arbetsmoralen är väldigt påverkad. Det är mycket svårare att 

motivera sig att jobba, det är mycket svårare att motivera sig att göra ett bra jobb, eh, utan lite av såhär 

överlevnadsskäl har man lite hamnat i såhär “det-här-är-good-enough-tänk”. Det här är åtminstone inte 

så jag behöver skämmas. Eh, men att göra det här extra, när väldigt mycket av det som man har gjort 

behöver åtminstone, liksom, modifieras om inte omarbetas helt och hållet så behöver man liksom tänka 

på nya sätt. Eh, så fler av dom uppgifter som man vet funkar väldigt bra, fungerar inte alls lika bra när 

det blir distans vilket gör att man behöver försöka vrida och vända lite på dom för att dom ska fungera 

bättre. Ehm, så, jobbet har blivit mycket mycket tråkigare. 

 

Att respondenterna, likt Bengt ovan, upplever att motivationen har sjunkit sedan införandet 

av arbetet på distans kan bero på att de inte upplever sig ha tillgång till tillräckligt med 

arbetsresurser (jfr. Bakker & Demerouti, 2017). Däremot förekom det exempel på att 

arbetsplatsen mött de förändrade kraven med en utökning av praktiska arbetsresurser.   
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Kikki Men vi har fått extra it-support. Vi har elevhälsoteam som extra stöd och vi har personalmöte två 

gånger i veckan istället för en gång i veckan och där kan man be om hjälp. Och det upplever jag funkar 

bra.  

 

Likt Kikki är det ett flertal av respondenterna som nämnt att arbetsplatsen, under rådande 

situation, tillgodosett gymnasielärarna med en utökning av arbetsresurser, såsom IT-support, 

för att möta de förändrade kraven.  

5.2.1.1 Socialt stöd 

Generellt sett uttryckte våra respondenter betydelsen av socialt stöd under rådande situation. 

Enligt JD-R-modellen är stor tillgång till resurser en förutsättning för att uppnå motivation, 

arbetsglädje och välbefinnande (Bakker et al., 2014). Resurser i form av socialt stöd har visat 

sig ge goda resultat vad gäller individens förmåga att förhindra känslomässiga och fysiska 

krav, arbetsbelastning samt utbrändhet (Bakker & Demerouti, 2017). Flera respondenter 

upplevde ett stort socialt stöd under omställningen till distansarbete vilket kan vara en 

anledning till dess positiva upplevelser.  

 

Edvin Vi har bra chef, som är tydlig med att nu är det viktigast att undervisning för eleverna ska flyta 

på. Vi har strukit alla möten som inte behövs, utvecklingssamtal. Nationella proven har ju också tagits 

bort, det är också en väldigt tidskrävande grej. För mig har det varit okej men för många har det nog 

varit skönt att man kan vända sig till kollegor som kanske använder datorer och olika plattformar. Jag 

menar program, man är i olika åldrar, man har olika intressen, sådär, satt ja, jag tror det har varit bra. 

 

Kikki Vi har ett bra lärarlag, folk är hjälpsamma och vill dela med sig. Någon hade problem med att 

eleverna klottrade på föreläsningen i zoom och då hjälpte någon annan att lärare, steg för steg, hur man 

låser skärmen för eleverna. Folk hjälper varandra.  

 

Mårten Återigen så tycker jag att både skolledning och kommun har varit väldigt, liksom, förstående i 

allt det här. Och sagt flera gånger att “är det några prov som ni tänkt göra som ni inte kan göra, då får 

ni skippa dom. Är det några moment som ni tänkt genomföra, som ni inte känner går, det skulle ta för 

lång tid, då kan ni skippa dom”. Dom har varit väldigt, liksom, förstående. Från högre ort, så att säga. 

Och det är väldigt väldigt skönt. Så visst, jag känner iallafall inte att vi har haft någon extra press på oss 

att prestera eller sådär. 

 

Till skillnad från ovanstående respondenter som upplevde ett stort socialt stöd framgick det 

däremot att andra respondenter hade annorlunda upplevelser av resurser i form av socialt stöd 
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under omställningen. Det framkom att mötet med människor och den sociala delen i arbetet 

är viktiga aspekter för att bli engagerad i sin arbetssituation samt för att uppnå gott samarbete 

med kollegor. I linje med detta benämner Bakker & Demerouti (2017) socialt stöd som en 

betydande arbetsresurs för individers motivation och engagemang.  

 

Bengt Nej, jag kan inte säga att jag blivit mer engagerad. Alltså många av dom sakerna som man blir 

engagerad av är just mötet med människor, att se människor utvecklas. 

 

Mårten Alltså det har ju, som sagt, det har funkat ändå ganska bra, tycker jag. Över förväntan. Men det 

är ju framförallt den här känslan av instängdhet. Man är så van, i ett sånt socialt yrke som lärare är, att 

alltid ha människor runt omkring, mycket människor. Inte bara ett helt arbetslag utan hela skolan på 

700-900 elever som vi har nu. Så det känner man ju av. Man blir ju liksom såhär, inte att det kryper i 

kroppen, men man blir, man vill ut mera. Man känner sig inlåst, man känner sig instängd, man känner 

sig isolerad från andra. 

 

Av citaten ovan framkommer det att många av respondenterna upplever en avsaknad av 

resurser i form av det sociala och att det påverkar arbetsglädjen i negativ riktning (jfr. Crosbie 

& Moore, 2004). Det framkom även exempel på att avsaknaden av socialt stöd har inneburit 

att välbefinnandet har försämrats.  

 

Ola Ja, det skulle väl isåfall ha påverkat mitt välbefinnande negativt, skulle jag säga. Man saknar det 

sociala. För det är ju liksom, därför man jobbar som lärare. Eller det är väl det som är tillfredsställelsen 

att få göra någonting tillsammans och se andra och jobba med dom. Det blir ju inte samma, på samma 

sätt. 

 

Mårten Man saknar det sociala umgänget på jobbet, med kollegorna och eleverna. Ehm, det är väl 

framförallt det. Jag vill inte gå så långt att säga att jag känner mig varken deprimerad eller att jag mår 

dåligt, så. Men jag känner, det påverkar på något sätt. Jag tror inte att jag var medveten om, jag har 

aldrig sett mig själv som en social person, vilket, men jag tror att jag är det. Det har visat sig att jag är 

det. I den här karantäntiden. Så socialt, då är det ju, det är lite tyngre liksom. 

 

Det försämrade välbefinnandet berodde bland annat på att de saknade den sociala delen i det 

vardagliga mötet med kollegor och elever. Vidare uttryckte respondenterna en känsla av 

instängdhet och minskad arbetsglädje. 
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5.2.1.2 Feedback på prestation  

Ytterligare en arbetsresurs i JD-R-modellen är stöd och feedback på arbetsprestation från 

ledning eller chefer (Bakker & Demerouti, 2017). Utifrån respondenternas utsagor går det att 

utläsa att denna typ av resurs inte efterfrågades i lika hög grad som exempelvis socialt stöd 

från kollegor.  

 

Kikki Vi har inte fått mer feedback än vanligt. Det känns inte som att man gör en hjälteinsats. Eller 

man kanske får tänka efter. Är det från eleverna? Det är inte som att min chef hela tiden ger mig beröm, 

liksom åh gud vad du är duktig. Det kan ju vara att jag får positiv feedback från mina elever och det 

tycker jag ändå att jag får. 

 

Som citatet ovan beskriver uttryckte samtliga respondenter, på ett eller annat sätt, att den 

feedback som kom från eleverna var av störst betydelse. En del respondenter upplevde att de 

fick samma eller mer respons från eleverna medan andra respondenter upplevde att denna 

resurs försvunnit i och med distansundervisningen. Nedan följer ett exempel på en respondent 

som uttrycker att den positiva responsen från eleverna varit motiverande under rådande 

situation.  

 

Mårten Jo, jag tycker att elevernas respons har varit väldigt positiv. Och det har hjälpt en del, faktiskt. 

Jag var rädd att många elever skulle skita i att komma på lektionerna, att närvaron skulle sjunka, att 

dom inte skulle veta vad som skulle göra, att det skulle bli mer strul, så. Men jag tycker att elevernas 

positiva inställning har varit väldigt hjälpsamt. Och dom har varit väldigt, såhär, glada och positiva och 

många av dom sitter ju i samma sits som ni, att dom tycker det är tråkigt att sitta hemma och inte kunna 

göra nånting. Så att, den biten har varit väldigt motiverande. Att eleverna tyckt det har varit så bra. 

 

Till skillnad från vad Mårten beskriver ovan, om att elevernas feedback varit positiv och 

hjälpsam under rådande situation, visade det sig däremot vara mer förekommande bland våra 

respondenter att de upplevde att feedbacken från eleverna har försvunnit i och med 

distansundervisningen. 

 

Ola Inte på samma sätt som annars. Det är ju liksom såhär, för mig, om rektorn säger i en APT med 

sextio andra “ni gör ett fantastiskt jobb för alla eleverna” så bryr jag mig nämnvärt. Det är ju liksom 

inget som, jag lägger någon stor vikt i utan det är där istället om jag vet att det kommer från elever, och 

det gör det ju, det gör det nu också men det är ju vanligare att nån eller några är kvar och “fasen vad kul 

det här var, amen här lärde vi oss nånting”. Då, det är ju den feedbacken som är rolig. Och det, det sker 

ju inte på samma sätt nu riktigt. 
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Bengt Ja, alltså, generellt sett så är det kanske någonting som inte hinns med från skolledningshåll. 

Många gånger så får man kanske det via elever. Det blir så konkret att en elev har fattat nånting, lärt sig 

något som den inte kunde förut. Och det är ju också väldigt väldigt energigivande, så då får jag ju 

tillbaka nånting. Och, det märks inte, alls, när det är distansundervisning. Allt det där att liksom få 

tillbaka energi har försvunnit. Vilket gör att, att hålla undervisning är bara jobbigt, och ger ingenting 

tillbaka. 

 

Respondenterna ovan, som uttryckte att feedback på sin prestation har försvunnit, uttrycker 

även i större utsträckning att dess arbetsengagemang och motivation i arbetet har minskat i 

och med omställningen till distansundervisning. Detta går i linje med JD-R-modellens 

utgångspunkt om att arbetsresurser i form av feedback på prestation är av vikt för att uppnå 

engagemang i arbetet samt för att nå en motiverande process som leder till ökat 

välbefinnande (Bakker & Demerouti, 2017). 

5.2.2 Personliga resurser  

Utöver arbetsresurser förekommer det personliga resurser vilka kan bidra till en liknande 

effekt som arbetsresurser (Bakker & Demerouti, 2017). Det framkom bland respondenterna 

att distansarbetet har lett till fördelar såsom att arbetet blir mer ostört (jfr. Crosbie & Moore, 

2004). Sett utifrån JD-R-modellen kan respondentens upplevelse av att arbetet är mer ostört 

och resulterar i en större effektivitet bero på att respondenten besitter en personlig resurs i 

form av tilltro till sin egen förmåga (jfr. Bakker & Demerouti, 2017). Det kan även bero på 

att respondenten upplever höga känslor av kontroll över sina arbetsuppgifter, vilket även det 

är en personlig resurs. De personliga resurserna, däribland tilltro till sin egen förmåga och 

känslor av kontroll, kan ha en liknande effekt som arbetsresurser och leda till engagemang, 

motivation och arbetsglädje (Bakker & Demerouti, 2017). Detta kan därmed vara 

anledningen till respondentens positiva upplevelse av distansarbetet.  

 

Kikki Men allt administrativt, all förberedelse, rättning. Allt annat. Det är så mycket mer effektivt just 

av den anledningen att man inte blir störd. Det passar säkert olika människor olika bra, men jag har 

ganska bra diciplin när jag måste. Jag har kunnat plugga hemifrån också. Jag måste inte sortera mina 

lådor först, det är skitsamma. Jag kan till och med vänta med lite disk. 

 

Till skillnad från ovanstående upplevelse av att distansarbetet upplevs mer ostört uttryckte en 

annan respondent att det är svårt att arbeta ostört hemma (jfr. Hanson, 2004). Skillnaden i 

dessa upplevelser kan, förutom skillnader i tillgång till personliga resurser, bero på 

respondenternas skilda förhållanden i privatlivet. Huruvida arbetet upplevs som ostört eller 
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inte kan bero på exempelvis barn som tar uppmärksamheten under arbetsdagarna i hemmet 

(jfr. Crosbie & Moore, 2004). Nedan följer ett citat där Bengt beskriver hur familjesituationen 

påverkar hans förutsättningar i att arbeta hemifrån.  

 

Bengt Men största problemet att jobba hemma är ju, dels att det är svårt att vara ostörd, i och med fru 

och barn. Och dels, och det här är ju också framförallt just, när börjar arbetsdagen, när tar arbetsdagen 

slut? Det har blivit jättesvårt. 

 

Optimism och tilltro till sin egen förmåga är även de personliga resurser som kan påverka hur 

individen upplever sitt arbete (jfr. Bakker & Demerouti, 2017). Bland de respondenter som 

hade en positiv inställning till förändringen fanns en stor optimism inför uppgiften att arbeta 

på distans.  

 

Kerstin Jag är jätteglad att jag inte började jobba i år. Alltså är man ny, så, så är det nog jättejättesvårt 

att börja ställa om på det här viset. Gör man en instruktion, så får man tillbaka “jag fattar ingenting”. 

Eller det får man precis innan inlämning “oj, jag fattar ju ingenting”. Då kan man ändå utifrån dom 

meningar dom säger, kan man ju luska ut var felet ligger. Var dom inte klickar. Och det är ju erfarenhet 

som gör att man har, man har ju fått den frågan många gånger, liksom. Vi är olika, olika kantiga, olika 

så. Så att, jomen erfarenhet gör ju att kommunikation på sätt och vis blir lättare. 

 

Astrid Det är väl att jag har kompetens att hantera dem verktyg man arbetar med i digital undervisning. 

Jag är en jävel på digitala grejer, vad bra jag ska göra det här.   

 

Ett flertal av respondenterna, likt Kerstin och Astrid, lutade sig tillbaka på sin erfarenhet av 

yrket och kände att detta gjorde att de hade tilltro till sin egen förmåga att undervisa även på 

distans. Detta kan vara en anledning till dessa respondenters positiva upplevelse av 

distansarbetet (jfr. Bakker & Demerouti, 2017). 

5.2.3 En framgångsfaktor: balans mellan krav och resurs  

Vi kunde i respondenternas svar utläsa att balansen mellan krav och resurser verkar vara en 

framgångsfaktor för att uppnå välbefinnande under rådande situation. Exempelvis anses brist 

på balans i form av en kombination av höga krav och få resurser, var en faktor som kan leda 

till försämrat välbefinnande (Taris et al., 2007). 

 

Edvin Hh, nej, jag tycker att vi har bra chefer som förmedlar en sund och oftast liksom, en balans 

mellan krav och resurser. Jag tror att det finns mycket värre arbetsplatser i skolans värld att jobba på 
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men, vi har bra chefer, vettiga förväntningar. Men det finns, man har både sett och hört att det är många 

ställen som inte har så. Och att, det är hemskt lätt tror jag, att som lärare kan man jobba hur mycket 

som helst och att man aldrig blir klar, man kan aldrig göra någonting, en perfekt lektion finns inte. Så 

många som bränner ut sig, dels att det är ingen som stoppar dom och så har dom jättehöga krav på sig 

själva, och så går det ganska fort att braka in i väggen. 

 

Ovan uttrycker Edvin att han upplever en balans mellan krav och resurser på sin arbetsplats. 

Om det förekommer en obalans mellan krav och resurser är ett sätt att skapa balans 

användandet av det som enligt JD-R-modellen benämns som job crafting. Detta innebär att 

individen själv omformar sin arbetssituation (Bakker & Demerouti, 2017). Vi fann ett flertal 

exempel på hur respondenterna använt sig av job crafting för att hantera den rådande 

situationen samt undvika utbrändhet. I och med att förutsättningarna i arbetssituationen har 

förändrats kunde vi se att ett flertal av respondenterna använde sig av arbetsuppgiftscrafting 

vilket innebär att individen förändrar befintliga arbetsuppgifter genom att tillägga, ta bort, 

utvidga eller omdesigna sina uppgifter (Wrzesniewski et al., 2013). På frågan hur 

respondentens undervisningsämne lämpar sig för distansundervisning svarade Ola följande. 

 

Ola Det är klart att det inte gör det egentligen överhuvudtaget, samtidigt så tror jag att det kanske är 

extremt viktigt i situationen man är i nu. Men sen är frågan hur man anpassar det då, så att det blir 

vettigt och inte bara kontrolluppgifter att man vill att eleverna ska skicka in och redovisa att de gör 

något. 

 

En del respondenter valde, likt Ola, att ta bort arbetsuppgifter som de tidigare ägnat sig åt, 

dels för att det inte var genomförbart på distans men också för att det ansågs för krävande. 

Vidare beskriver Kerstin hur hon känt sig tvungen att ändra sitt upplägg för att inte få en 

orimlig arbetsbelastning.  

 

Kerstin Ja, man får väl försöka, och sen så, man får dra gränser också. För man kan inte, man kan inte 

hoppa på alla tåg. För då gör man inget bra tillslut, liksom. Jag skulle till exempel haft, jag hade 

planerat för seminarium med 80 elever. Och det tar, det tar sjuka mängder tid i normalfall. Men såhär, 

som vi sitter nu, man blir trött i hjärnan på ett sätt som inte går att beskriva. Det går liksom inte att 

göra. Utan att det tar en månad innan man blir klar. Och då var jag tvungen att styra om det till att dom 

skulle skriva, och det var dom inte så nöjda med. Men jag var tvungen att dra en gräns där.  
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Ovan beskriver Ola och Kerstin hur de behövt omforma sin arbetssituation för att möta de 

förändrade kraven som ställts. Astrid uttrycker istället att hon omformat sin arbetssituation då 

det upplevts som spännande och motiverande.  

 

Astrid Ja jag tycker det är jättespännande att hitta nya lösningar. Någon dag här så byggde jag en 

studio här i vardagsrummet. Jag kopplade upp en dator mot 40 tummaren och så hade jag genomgång 

på den och så satt jag bredvid där på en barstol och riggade upp ipaden så det blev lite tv-studio. Det 

var jätteroligt. Så att hitta på nya grejer, det motiverar mig, annars blir man uttråkad och det är det 

värsta som finns. 

 

Ovanstående citat är ett exempel på då job crafting används i syfte att öka sin arbetsglädje. 

Genom att omforma sitt arbete, söka nya utmaningar och resurser kan en konsekvens bli 

positiva förändringar såsom ökad arbetsglädje, ökad motivation samt förbättrat välbefinnande 

(jfr. Bakker & Demerouti, 2017). Detta kan vara en anledning till Astrids positiva upplevelser 

av omställningen till distansarbete.  

5.3 Balans mellan arbets- och privatliv  

Temat Balans mellan arbets- och privatliv fångar gymnasielärarnas upplevelser av de fysiska, 

tidsliga och psykiska gränserna mellan arbetsliv och privatliv under rådande omständigheter 

(jfr. Clark, 2000). Vidare fångar detta tema omgivningens roll i gränsdragningen, 

förutsättningar för att lyckas med gränsdragningen samt gymnasielärarnas strategier för att 

skapa balans. Konflikten mellan arbets- och privatliv kan ses som ömsesidig då arbetet kan 

inkräkta på privatlivet likväl som att privatlivet kan inkräkta på arbetslivet. Oavsett vilken av 

dessa som inkräktar på den andra kan det uppstå negativa konsekvenser för individen (Gutek 

et al., 1991;Amstad et al., 2011). Det är därmed av vikt att individen lyckas skapa en balans 

mellan sfärerna. När arbetslivet och privatlivet flyter ihop och resulterar i att individen 

ständigt är uppkopplad och tillgänglig för arbete minskar återhämtningen, vilket sin tur kan 

leda till försämrat välbefinnande (Moortel et al., 2017). Våra respondenters berättelser skiljde 

sig åt i fråga om upplevelser av sitt välbefinnande i relation till rådande situation. Det var ett 

flertal respondenter som uttryckte att omställningen till distansundervisning passar bra och att 

det lett till ett lyft i måendet. 

 

Edvin Ehm, ja, ehm, alltså jag tycker det passar, det funkar ganska bra för mig. Jag känner ingen stress 

utan snarare att det blir lite lugnare. Det är inget negativt utan nästan, jamen lite positivt faktiskt. Jag 

kanske är lite introvert jag också. 
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Kerstin Jo men jag va väldigt tillgänglig i 10-12 år. Svarade jämt jämt jämt. Mådde dem dåligt kunde 

det vara när som helst på dygnet. Men sen gick jag in i väggen, det var ett av skälen till att det inte gick. 

Så man får hålla lite i sig tror jag. Nu mår jag precis hur bra som helst. Alltså jag har ju huvudvärk och 

migrän, nästan varje dag, när jag jobbar vanligtvis. Så jag går ju på såhär ipren och alvedon. Jag är en 

typisk såhär stressperson. Men jag har ju inget sånt nu. Jag har inte haft huvudvärk sen vi börja. Det är 

ett jävla lyft i mående. Jag mår hur bra som helst. 

 

Att ovanstående respondenter uttrycker att omställningen medfört ett lyft i måendet kan bero 

på att de upplever positiva effekter av att arbetslivet och privatlivet inkräktar på varandra. 

Detta genom att positiva aspekter i arbetsrollen gör att positiva känslor uppstår i privatlivet 

eller vice versa (jfr. Berkowsky, 2013).  

5.3.1 Avsaknad av fysiska gränser 

Respondenterna i denna studie innehar ingen fysisk gräns mellan arbetsliv och privatliv 

eftersom att allt arbete under rådande situation sker inom hemmets fysiska gränser. Enligt 

Clark (2000) förekommer det olika typer av gränser vilka han benämner som fysiska, tidsliga 

och psykiska. De fysiska gränserna syftar till arbetsplatsens utrymme samt hemmets 

utrymme. I respondentens svar nedan går det att utläsa en avsaknad av de fysiska gränserna 

som i sin tur leder till diffusa tidsliga gränser.  

 

Bengt Så just att jobba hemma, det har ju alla lärare en viss vana vid att göra. Ehm, men att bara jobba 

hemma, hh, det är ju svårare. För det blir ju också såhär gränsdragningar, att såhär när börjar min 

arbetsdag, när slutar min arbetsdag? Det blir så väldigt konkret om man har en fysisk plats man åker 

till. 

 

Likt Bengt kan vi nedan utläsa att även Ola upplever en avsaknad av fysiska gränser. Detta 

tar sig i uttryck genom att han ägnar sig åt privata sysslor under arbetstid nu när arbetet utförs 

i hemmet. Vid hemarbete kan individerna ägna sig åt både arbetsuppgifter och måsten i 

hemmet vilket kan leda till minskad produktivitet (Scheiman & Young, 2010).  

 

Ola Oja, nämen det blir ju så, man är hemma ja men då får jag, det kan ju va på lunchrasten till 

exempel liksom att, amen jag sitter ju inte och äter lunch i en timme. Om jag har en timmes rast. Utan 

då blir det så, det är klart jag plockar ut diskmaskinen om den står där. Det är klart jag sätter igång en 

tvätt. Det är klart att jag kan dammsuga. Ehm, så funkar det ju. Eh, det skulle jag inte kunna göra om 

jag var på jobbet.  
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Sett utifrån gränsteori innebär detta att gränsernas genomtränglighet är hög vilket resulterar i 

att individen skiftar mellan privata sysslor och arbetsuppgifter. När individen skiftar mellan 

arbetsuppgifter och privata uppgifter uppstår det som Clark (2000) benämner som en 

blandning. Detta till skillnad från när gränserna är starka och dess genomtränglighet är låg 

vilket gör att sfärerna inte blandas med varandra. 

5.3.2 Diffusa tidsliga och psykiska gränser 

Ett flertal av respondenterna uttryckte, likt Ola och Bengt nedan, att distansarbetet har lett till 

en diffus gräns mellan arbete och privatliv både vad gäller det psykiska och det tidsliga då 

tankar och känslor som rör arbetet kan uppkomma efter arbetstidens slut. De tidsliga 

gränserna syftar till då arbetstid och privatliv börjar och slutar medan de psykiska gränserna 

innefattar de olika beteenden, känslor och tankar som förekommer i arbetslivet och privatlivet 

(Clark, 2000).  

 

Ola Ja, ja men, det blir ju lite så också. Det är väl speciellt, alltså jag, som lärare då, när jobbar man 

och när jobbar man inte? Om jag sitter och funderar på en pedagogisk plan eller en uppgift på, klockan 

åtta på kvällen, jamen då blir det arbetstid. Eller fritid. För mig är det alltid, mitt jobb är ett uppdrag, 

jag ska prestera så bra som möjligt, mina lektioner ligger på dom fasta tiderna. Annars så är jag ganska 

fri. Och det är därför kanske, alltså hur arbetsbeskrivningen ser ut att du har förtroendetid tio timmar. 

Dom kan du göra när du vill, eh. Så, så tänker jag. 

 

Bengt Eh, och då är det ju många lärare som avsätter lite tid, jamen när barnen lagt sig så sitter man tre 

timmar, och kanske rättar ett prov eller förbereder en lektion, eller sådär. Så det finns vana att jobba 

hemma, men att bara jobba hemma suddar ju verkligen ut alla former av gränser för när börjar och 

slutar arbetsdagen? Eh, när kan man säga att man har jobbat tillräckligt? Kan man någonsin känna sig 

klar? Framförallt då i en situation när man känner att arbetsbelastningen har ökat så mycket som det 

gjort. 

 

När arbetet utförs i hemmet och gymnasielärarna ges möjlighet att själva lägga upp sin 

arbetstid kan en konsekvens vara att gränserna mellan arbete och privatliv blir diffusa vilket 

vi kan utläsa från citaten ovan (jfr. Scheiman & Young, 2010). 

5.3.3 Förutsättningar för gränsdragning  

Ett flertal av respondenterna uttryckte att de i sin arbetsroll besitter jobbresurser i form av 

hög autonomi och att de har bestämmanderätt över hur de ska bära sig åt i sitt arbete. 
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Ola Eh, jag vet inte. Alltså jag, jag bryr mig inte så jävla mycket. Vad någon annan säger. Ja jag gör 

min egen tolkning och litar på att det jag gör, det tror jag är bra. Eh, och sen så gör jag det tills nån 

säger åt mig att ja men du får inte göra så, du måste göra på ett annat sätt. Ja, jag skulle säga att jag gör 

precis exakt vad jag vill. Hh, det är ingen som är inne och petar i vad jag gör. Det är ingen som vet 

kanske fullt ut vad jag gör heller. 

 

Mårten Hh, det viktigaste för mig har nog varit att man, haft förtroende för mig. Och trott att jag 

liksom kan hitta dom här lösningarna och göra det på ett bra sätt. Och det tycker jag att jag har fått, 

både från skolledning och kollegor. Så det har nog varit det viktigaste, att man har känt att man kan låta 

oss lärare lösa det. Att dom inte slängde på oss massa generella lösningar “nu ska alla använda det här, 

nu ska alla göra det här”. Det tror jag inte hade varit bra i slutändan. Så det är jag väldigt glad för. Det 

är en av dom bättre sakerna jag tycker att dom har gjort. Att visa tilltro till oss och våran yrkesroll. 

 

För att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv är relevanta förutsättningar att individen 

besitter färdigheter, kompetens samt möjligheter till beslutstagande i sin arbetssituation. 

Vidare är autonomi samt bestämmanderätt, sett utifrån gränsteori, aspekter som underlättar 

skapandet av balans mellan de olika sfärerna (Clark, 2000).  

5.3.4 Omgivningens roll i gränsdragningen 

Omgivningen i både arbetslivet och privatlivet besitter en avgörande roll i huruvida 

individerna lyckas med gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. Det kan handla om 

chefer eller kollegor i arbetet eller partners i privatlivet, så kallade gränsbevakare (Clark, 

2000). För att det inte ska uppstå oenighet mellan individen och dennes gränsbevakare är det 

av vikt, för att uppnå balans, att öppet kommunicera med omgivningen om vad som sker i 

den andra sfären (Clark, 2000). Av resultaten framkom det att ett flertal av våra respondenter 

upplever att kommunikation med ledning och chefer inte var särskilt förekommande. Därmed 

tycks dessa gränsbevakare inte ställa så höga krav på respondenterna. Något som i slutändan, 

sett utifrån gränsteori, kan leda till att individernas balans mellan arbetsliv och privatliv är 

svår att uppnå.  

 

Kerstin Nejmen dom har ingen aning vad vi gör egentligen. Dom jobbar mycket med strukturer för 

dom nya förutsättningarna. Det är det dom gör. Eh, och sen så jobbar dom ju med tjänster inför nästa 

läsår, sånt som måste göras. Eh, så, egentligen har inte dom så bra koll. Dom skickar ju ut 

utvärderingar till eleverna och kollar om dom är nöjda, generellt sett. Så att, nej, jag känner inga krav. 
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Vi kan i våra respondenters utsagor se att balansen och hur denna påverkar individen är högst 

individuell. Några av våra respondenter uttryckte, likt Mårten nedan, att det är positivt för 

dess välmående att sätta upp tydliga gränser mellan privatliv och arbetsliv medan andra, likt 

Kerstin nedan, inte såg det som ett problem att gränsen mellan sfärerna blev diffusa. 

 

Kerstin Nej men du, jag ska säga, det kan faktiskt vara lite intressant att se bakgrunden här. Jag är ju 

uppväxt på gårdar, hela min släkt är bönder. Så jag är ju inte uppväxt med något annat än att arbetsliv 

och fritid är samma sak. Jag har egentligen inte problem med att det flyter ihop. Jag tycker jobbet är 

roligt. Så, på sätt och vis, ibland kan jag säga det i klassrummet också att skulle jag inte få betalt så 

skulle jag göra det här ändå. För det, det är jätteroligt. Föra in resultat och sånt är ju tradigt liksom. 

Men jag har, egentligen har jag ingenting emot att det, det är ju en livsstil det här också på sätt och vis. 

 

Mårten Jag tror att det är bra från mitt välmående också på något sätt att koppla ifrån jobbet. Jag vet 

ju, jag har kollegor som alltid är uppkopplade till eleverna. Och det är inte heller bra i långa loppet. Så 

jag försöker och koppla bort det. Men nu, under den här perioden, så har det ju varit att man behövt 

vara mer tillgänglig. Mailboxen är ju alltid full, liksom. Ehm, så det är ju en stressfaktor i sig. Jag 

tycker inte om att ha olästa mail. Men, jag gör hellre allting under arbetstid än att sitta på kvällarna 

eller liksom, på morgnarna innan jag börjar jobba. 

 

Skillnaden i respondenternas upplevelser av balansen mellan arbetsliv och privatliv kan bero 

på att dess gränsbevakare, vilket Clark (2000) benämner som exempelvis partners i 

privatlivet, agerar på olika sätt gentemot respondenterna. För att tydliggöra detta resonemang 

kan det bero på att Kerstins gränsbevakare i privatlivet inte har lika mycket åsikter gällande 

hur hon sätter upp sina gränser. Mårtens gränsbevakare däremot kanske kräver att han är mer 

tillgänglig i privatlivet, när arbetsdagen är slut, vilket kan resultera i att det krävs tydliga 

gränser och bortkoppling från arbetet för att uppnå ett gott välmående och minska krav från 

sin gränsbevakare. 

5.3.5 Skilda strategier för gränsdragning 

Hur man bar sig åt för att upprätthålla gränser mellan privatliv och arbetsliv skilde sig också 

åt. Här har vi intresserat oss för vilka strategierna respondenterna har använt sig av då de 

blivit påtvingade distansarbete och inte haft möjlighet att använda sig av rumsliga gränser för 

att dra en gräns mellan arbete och privatliv. Vi fann en del konkreta strategier såsom att 

respondenterna skapade egna rumsliga gränser inom hemmets väggar eller att de stängde ner 

datorn och gjorde sig oanträffbar.  
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Astrid Ja det har jag. Om jag exempelvis har väldigt mycket att rätta så kan jag bestämma mig för att 

bara rätta 5 analyser per dag för annars blir jag dålig på att rätta och jag tycker alltid att jag ligger efter 

för jag är en prestationsmänniska.  

 

Kikki Ja men till exempel det här med att stänga av arbetstelefonen så fort jag inte vill prata med folk 

på jobbet. Slå ihop datorn. Amen liksom checka ut är den bästa strategin. Det är skönt att vi bor lite 

större här, vi har ett arbetsrum som man kan sitta i och när man går därifrån och stänger igenom dörren 

är det som att gå ifrån jobbet.  

 

Att dessa respondenterna ovan tycks anse det relevant med tydliga strategier för att 

upprätthålla gränserna kan bero på att de tidigare upplevt obalans och konflikt mellan 

sfärerna samt bristande tillfredställelse i antingen arbetsliv eller privatliv (jfr. Clark, 2000). 

Däremot verkar det mer förekommande bland respondenterna att de inte aktivt använder sig 

av strategier för att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv. Det visade sig därmed 

förekomma en avsaknad av konkreta strategier bland många av våra respondenter. 

 

Edvin Ja, det, nu när man har barn så blev det av sig självt så. Man kan inte, eh, sitta och jobba hemma 

när man har småbarn hemma, det blir ju så, det går ju inte. Annars så är det väl, försöka göra det mesta 

på arbetsplatsen och försöka planera för att inte behöva ta så mycket av sin egen tid. Det är svårt, det 

här yrket har ju en tendens att flyta ut, över ens fritid och vardag. 

 

Bengt Alltså en sak har ju varit väldigt konkret, och det är att jag kan, dom dagarna som barnen är 

friska så har det varit enklare. Då var det bara sådär att jag kan börja jobba när jag lämnat på förskola 

och skola och det blir väldigt mycket svårare att jobba när man har hämtat barnen, så efter det blir det 

såhär lektid. Om jag bygger lego, då har jag nog slutat jobba, då är det liksom lek istället som gäller. 

Ehm, ja, så där har jag åtminstone haft en sån form av gräns. 

 

Respondenterna ovan uttryckte istället att balansen uppkom naturligt på grund av 

familjeförhållanden i privatlivet som gör att arbetet inte kan fortskrida efter arbetsdagens slut. 

Hos de respondenter som hade småbarn kunde vi utläsa att gränsernas flexibilitet är lägre. 

Detta innebär att gränsen mellan arbetsliv och privatliv inte luckras upp då dess fulla 

uppmärksamhet krävs i privatlivet (jfr. Clark, 2000). 
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5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

 

1. Hur upplever gymnasielärarna omställningen till att arbeta på distans?  

Respondenterna har skilda upplevelser vad gäller omställningen till distansarbete. En del av 

respondenterna såg omställningen som positivt utmanande och ansåg att det resulterade i 

fördelar både vad gäller själva arbetet samt dess välbefinnande och egna utveckling. Andra 

respondenter menade att omställningen till distansarbete hade framförallt negativ inverkan på 

dess arbetsglädje och motivation. Det framkom att skiftet till distansundervisning lämpar sig 

bättre för vissa respondenter än andra där de som var tvungna att ändra sitt arbetssätt i högre 

grad även upplevde högre krav. Det rådde delade meningar huruvida arbetet förändrats och 

blivit mer flexibelt eller inte. En del respondenter upplevde sig redan ha hög egenkontroll och 

flexibilitet i sitt arbete medan andra respondenter upplevde att arbetet blivit friare i och med 

omställningen. Gemensamt för samtliga respondenter var att de saknade den sociala 

kontakten med elever och kollegor och av den anledningen inte såg det som en framtida 

lösning att bedriva undervisning endast på distans.  

 

2. Hur upplever gymnasielärarna gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv sedan 

införandet av distansarbetet? 

Omställningen har resulterat i att de fysiska gränserna mellan arbete och privatliv har suddats 

ut. I och med detta har genomträngligheten mellan arbetsliv och privatliv ökat vilket innebär 

att respondenterna skiftar mellan sysslor i hemmet och arbetsuppgifter på ett sätt som inte 

skett tidigare. Vi fann även att tidsliga och psykiska gränser upplevs som diffusa i den mån 

att beteenden, tankar och känslor som förekommer i den ena sfären även förekommer i den 

andra. Vad gäller upplevelserna kring balansen mellan arbetsliv och privatliv fann vi skilda 

resultat. En del respondenter uttryckte att balans och tydliga gränser är av vikt för deras 

välmående. Andra identifierade sig själva med sin yrkesroll och menade att det inte är ett 

problem om gränserna blir diffusa. Resultaten visar även att omgivningen spelar en viktig roll 

i gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv i form av gränsbevakare som ställer olika 

krav. Bland våra respondenter fann vi att gränsbevakare från privatlivet ställde krav men 

däremot tycks det förekomma en avsaknad av gränsbevakare från arbetsplatsen. Även 

strategier för att upprätthålla gränserna skilde sig bland respondenterna. Bland vissa uppkom 

gränserna naturligt i och med barn och andra måsten i hemmet medan andra hade vissa 

specifika strategier såsom att stänga av dator, arbetstelefon eller arbeta på en specifik plats i 



 45 

hemmet. Ett flertal respondenter tycks även uppleva att de har tillgång till jobbresurser i form 

av autonomi och bestämmanderätt, något som kan ses som en förutsättning för att uppnå 

balans.  

 

3. Hur upplever gymnasielärarna att omställningen till distansarbete påverkar deras 

välbefinnande? 

Vad gäller omställningens påverkan på respondenternas välbefinnande fann vi skilda 

berättelser. En del upplever att omställningen haft en positiv inverkan på dess mående då de 

känner mindre stress och större motivation. Andra respondenter upplevde det motsatta och 

uttryckte att omställningen inneburit mer stress och ett lägre engagemang hos dem själva 

vilket i sin tur inneburit att de upplever att de mår sämre i sin arbetssituation. Här fann vi att 

en framgångsfaktor för välbefinnande var en balans mellan krav och resurser. Det tycks 

förekomma en brist på arbetsresurser bland en del respondenter vilket i sin tur påverkar 

motivationen och välbefinnandet i negativ riktning. Socialt stöd från kollegor under rådande 

situation tycks upplevas som en viktig resurs bland våra respondenter. Det framkom att 

resurser i form av socialt stöd minskat i och med omställningen vilket gett konsekvensen av 

negativa upplevelser, bland annat för att den sociala biten är av vikt för engagemang och 

samarbete med kollegor. Även resurser i form av feedback upplevdes relevant för 

motivationen bland våra respondenter, framförallt den feedback eleverna gav. Detta var något 

som många respondenter ansåg försvunnit i och med omställningen till distansundervisning. 

Även personliga resurser i form av optimism, kontroll över arbetet samt tilltro till sin egen 

förmåga tycks vara relevanta under rådande situation för att upprätthålla välmåendet. En 

avgörande del gällande respondenternas välbefinnande var även om de upplevde kraven som 

utmanande eller hindrande. Bland resultaten framkom det att kvinnorna, i just denna studie, i 

högre grad upplevde kraven som utmanande och något som motiverar medan männen i högre 

grad upplevde de förändrade kraven som hindrande. För att möta de förändrade krav som 

ställs, skaffa sig en rimlig arbetsbelastning samt motivera sig själva såg vi exempel på att 

respondenterna använde sig av olika typer av job crafting, framförallt arbetsuppgiftscrafting. 

För att minska utbrändhet och öka arbetsglädjen fann vi även exempel på relationscrafting 

genom att minimera krävande relationer och konflikter med kollegor.  



 46 

6. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares subjektiva upplevelser av 

omställningen till distansarbete, i och med Coronakrisen, samt omställningens inverkan på 

arbetslivsbalansen och det egna välbefinnandet. Studien uppfyllde sitt syfte genom att 

konstatera att gymnasielärarna har skilda upplevelser vad gäller omställningen till 

distansarbete. Å ena sidan ansågs omställningen som utmanande och att det resulterade i 

fördelar både vad gäller själva arbetet samt det egna välbefinnandet. Å andra sidan ansågs 

omställningen till distansarbete leda till framförallt negativa konsekvenser gällande både 

arbetsglädjen och välbefinnandet. Resultaten visar att en orsakande faktor till detta kan vara 

att skiftet till distansundervisning lämpar sig bättre för vissa respondenter än andra på grund 

av att en del behövt anpassa sitt arbetssätt i högre grad än andra. Vidare framkom det att 

resurser, i form av socialt stöd, minskat i och med omställningen. Detta upplevs ha negativa 

konsekvenser, i takt med att socialt stöd från kollegor under rådande situation tycks anses 

vara av stor vikt. Även resurser i form av feedback från eleverna upplevdes relevant för 

motivationen bland våra respondenter, något som många ansåg uteblivit i och med 

omställningen till distansundervisning. Likaså personliga resurser i form av optimism, 

kontroll över arbetet samt tilltro till sin egen förmåga tycks vara relevanta aspekter under 

rådande situation. Vad gäller upplevelserna om gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv 

fann vi, även där, skilda upplevelser. Resultaten visar ingen enighet bland gymnasielärare 

kring vikten av tydliga gränser. Det visade sig att diffusa gränser inte upplevs som ett 

problem av alla. Även strategier för att upprätthålla gränserna skilde sig bland 

respondenterna. Dessa resultat finner vi som relevanta lärdomar.  

 

Studien har genomförts under extraordinära omständigheter inom loppet av en pågående 

samhällskris. Historiskt sett har flexibilitet på arbetsplatser införts i syfte att vara 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och öka företags produktivitet (Allvin, 2006). 

Införandet av flexibelt arbete på distans var i detta fall inte ett val utan en påtvingad åtgärd 

från Folkhälsomyndigheten (2020) för att minska samhällsspridningen av viruset SARS-

CoV-2. Studiens respondenter utgör även en speciell yrkesgrupp. Gymnasielärare har 

historiskt sett varit relativt flexibla i arbetet men har på senare tid kommit att bli mer styrda i 

sitt arbetssätt. Det är även en speciell yrkesgrupp i den mån att den är pedagogiskt inriktad 

och att fokus i arbetet ligger i undervisningen. För andra yrkesgrupper som gått över till att 

arbeta hemifrån kan det förekomma en vana att ibland arbeta flexibelt på distans. Att bedriva 



 47 

undervisning på distans, som gymnasielärarna tvingats till under denna pågående 

samhällskris, är däremot ett fenomen som inte tidigare förekommit på samma sätt. Att 

upplevelserna av det undersökta fenomenet skiljer sig bland gymnasielärarna kan bero på den 

unika situationen som förekommer och andra utomstående faktorer som inte varit fokus i 

denna undersökning. Det är en ny situation som vi lever i just nu, som inte enbart påverkar 

arbetet. Detta kan vara en anledning till att det drabbar gymnasielärarna och dess 

välbefinnande på skilda sätt. Vissa kanske upplever en större oro av pandemin i stort, vissa 

kan vara en del av en riskgrupp eller ha någon i sin närhet som är det.  

 

Av vår studies resultat framkom det att omställningen till distansundervisning har, för många, 

resulterat i fördelen att arbetet upplevs mer ostört. Detta går i linje med Crosbie och Moore 

(2004). Vi fann emellertid att en del gymnasielärare i vår studie upplevde att distansarbetet 

lett till svårigheter med att arbeta ostört likt det Hanson (2004) menar; att distansarbete kan 

ge konsekvensen av minskad effektivitet och produktivitet. Detta kan det bero på skilda 

förhållanden i hemmet likt det Crosbie och Moore (2004) kom fram till i sin studie. Utifrån 

vår analys kan även den minskade produktiviteten och effektiviteten i arbetet bero på att 

motivationen bland vissa respondenter har minskat i och med omställningen. Vår analys är 

vidare att de gymnasielärare som upplever arbetet som mer ostört även verkar besitta 

personliga resurser i form av känslor av egenkontroll. Detta likt Moortel et al. (2017) som 

menar att individer som upplever hög kontroll i sitt arbete även upplever mindre utmattning 

när kraven i arbetet är höga. Hur höga de nya kraven upplevs tycks även bero på lärarnas 

olika undervisningsämne då vissa behövt anpassa sitt arbete i högre grad än andra i och med 

omställningen till distansundervisning. 

 

Den påtvingade omställningen till flexibelt distansarbete har inneburit att gymnasielärarna, i 

och med avsaknad av fysiska gränser, på ett nytt sätt behövt hantera gränserna mellan 

arbetsliv och privatliv. Vi fann skillnader i respondenternas upplevelser av balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. En analys av detta är att de olika respondenterna upplever skilda krav 

från sin gränsbevakare, i detta fall partners i privatlivet. De respondenter som uttrycker att 

tydliga gränser är av vikt kan uppleva att dennes gränsbevakare kräver tydliga gränser medan 

de respondenter som inte har ett problem med diffusa gränser kan ha färre och annorlunda 

krav från sin gränsbevakare. Skillnaden i dessa upplevelser kan även bero på huruvida 

individerna upplever sin roll, såväl i privatlivet som i arbetslivet, som meningsfull. Clark 

(2000) menar exempelvis att individens känsla av balans är påverkad av dennes uppfattning 
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om meningsfullhet i sina olika roller i sfärerna och redogör vidare för att det vid bristande 

känsla av meningsfullhet kan skapas obalans. Därmed kan de respondenter som upplever en 

obalans även uppleva en brist på meningsfullhet, antingen i privatlivet eller i arbetslivet. 

 

Positiva känslor i arbetslivet kan göra att positiva känslor uppstår i privatlivet i situationer då 

arbetslivet och privatlivet inkräktar på varandra (Berkowsky, 2013). Detta kan vara en 

anledning till att många gymnasielärare i vår studie inte anser det nödvändigt med 

gränsdragning utan upplever att gränserna får vara diffusa. De respondenter som anser att det 

krävs tydliga gränser mellan arbetsliv och privatliv kan tänkas uppleva tidsbaserad, 

påfrestningsbaserad och beteendebaserad konflikt. Detta innebär enligt Greenhaus och 

Beutell (1985) att tid, påfrestningar samt beteenden i den ena rollen försvårar det att uppfylla 

kraven i den andra rollen. Att ett flertal respondenter i denna studie inte tycks uppleva 

negativa konsekvenser av diffusa gränser skiljer sig från det resultat Amstad et al. (2011) 

kom fram till; att obalans mellan arbetsliv och privatliv leder till negativa konsekvenser för 

individen, vare sig det är arbetslivet som inkräktar på privatlivet eller vice versa. I linje med 

detta kom även Berkowsky (2013) fram till att otydliga gränser kan ge negativa konsekvenser 

på individens tid och energi. Att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning kan bero på att 

denna undersökning gjorts i ett tidigt skede när distansundervisningen just påbörjats, vilket 

kan göra att obalansen inte hunnit påverka välbefinnandet i negativ riktning.  

 

Bland samtliga respondenter visade resultaten att en framgångsfaktor för att uppnå 

välbefinnande under rådande situation är en balans mellan krav och resurser. Detta går i linje 

med Taris et al. (2007) som menar att en kombination av höga krav och låga resurser kan leda 

till försämrat välbefinnande. Utöver balans mellan krav och resurser visade resultaten på att 

många av respondenterna utförde job crafting i syfte att omforma sin arbetssituation, något 

som enligt våra resultat tycks leda till ökad arbetsglädje, ökat engagemang samt förbättrat 

välbefinnande. Omformningen av arbetssituationen bland respondenterna skedde både vad 

gäller tid, arbetsuppgifternas form samt mängd. Detta går i linje med Grzywacz et al. (2008) 

som såg att anställda som besitter flexibilitet vad gäller tid samt hur arbetsuppgifterna ska 

läggas upp även upplever lägre nivåer av stress och utbrändhet.  

 

Ett annat framträdande resultat var skillnaden i upplevelser av de förändrade kraven som 

ställts i och med omställningen till distansarbete. Skillnader i upplevelser mellan män och 

kvinnor var inget fokus i vår undersökning. Däremot fann vi resultat på att det, bland just 
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våra respondenter, tycks förekomma skilda upplevelser av de nya kraven bland de manliga 

och kvinnliga respondenterna. Dessa resultat tycks även likna resultaten från tidigare 

forskning och vi har därför valt att lyfta dessa. Det framkom att våra kvinnliga respondenter i 

högre grad upplever kraven som utmanande medan männen i högre grad upplevde de nya 

kraven som hindrande. En anledning till att de kvinnliga respondenterna tycks vara mer 

positivt inställda till omställningen och upplever kraven som utmanande istället för hindrande 

kan vara att det i Sverige, historiskt sett, funnits en könssegregering som inneburit att män 

varit lönearbetande medan kvinnor arbetat obetalt i hemmet (Regionplanekontoret, 2010). 

Moortel et al. (2017) fann som resultat i sin studie att bland både kvinnor och män leder fler 

arbetstimmar än standard mot sin vilja till försämrat välbefinnande men endast bland kvinnor 

leder kortare arbetstimmar mot sin vilja till sämre välbefinnande. Något som enligt Moortel et 

al. (2017) kan bero på att kvinnor ofrivilligt behöver acceptera rådande normer om att de bör 

spendera mer tid åt familj och hemmasysslor än män. Att det flexibla arbetet under rådande 

situation kan innebära längre arbetsdagar behöver således inte ses som en förlust för de 

kvinnliga respondenterna. Detta i och med att de eventuellt ser arbetsrelaterade sysslor som 

mer utvecklande än hemrelaterade sysslor och samtidigt inte behöver acceptera normer om 

korta arbetsdagar i syfte att ta hand om sysslor i hemmet. Det är dock svårt att dra slutsatser 

om så är fallet utifrån det begränsade urvalet i denna studie. Dessa skilda upplevelser skulle 

likväl kunna bero på val av undervisningsämne och den segregering av yrkesval som idag 

förekommer mellan män och kvinnor (jfr. Regionplanekontoret, 2010). Detta var dock inget 

vi såg bland våra resultat då kvinnorna och männen i denna studie undervisade i liknande 

ämnen. Vi har i denna studie inte haft som syfte att undersöka skillnader i upplevelser mellan 

män och kvinnor. Även detta är en anledning till att det är svårt att dra slutsatser. Vi anser 

emellertid detta som en intressant upptäckt och något som kan vara relevant att undersöka 

vidare. 

6.1 Studiens begränsningar och bidrag 

Det är viktigt att uppmärksamma studiens begränsningar såväl som bidrag. I och med 

begränsningar vad gäller tid och resurser har vår undersökning utgått från ett begränsat urval 

vilket gör att resultatets tillförlitlighet kan bli bristande. Studien uppfyller ett syfte i och med 

att detta en första studie, såvitt vi vet, inom området och den kan därmed inspirera till vidare 

forskning, som kan bygga vidare på denna studies resultat. Det begränsade urvalet skulle 

även kunna utgöra en risk att resultatet blir något skevt, eftersom att det kan ge en onyanserad 
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bild av fenomenet. Dock fann vi i vår studies resultat att bilden är relativt nyanserad med 

både gemensamma drag och skilda upplevelser bland gymnasielärarna i studien. Att 

respondenterna nyligen genomgått omställningen till distansundervisning, vilket innebär att 

de inte hunnit bearbeta eller reflektera kring hur det flexibla arbetet påverkar dess 

välbefinnande, skulle kunna sägas vara ytterligare en begränsande faktor. Däremot är själva 

omställningen en unik situation som uppstått till följd av pandemins framfart vilket gör det 

fördelaktigt att vi lyckats fånga upplevelser av detta fenomen under detta begränsade 

tidsfönster. Vi ser det även som fördelaktigt att gymnasielärarna som undersökts har 

omställningen färskt i minnet. De teorier som använts i studien har både styrkor och 

begränsningar. En styrka är att vi lagt vikt vid en jämn könsfördelning mellan teoriernas 

författare vilket gjort att män och kvinnor är representerade i den teoretiska ansatsen. Något 

som bör belysas är att teorier som behandlar balans mellan arbetsliv och privatliv kan vara 

problematiska om de härstammar från en tid då arbetslivet såg annorlunda ut. Arbetslivet har 

i hög grad förändrats i takt med digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen vilket kan 

göra det svårt att tillämpa teorier från förr i dagens arbetsliv. Emellertid har de valda teorierna 

varit ett stort stöd vid analysprocessen av det empiriska materialet samt varit behjälpliga för 

att skapa förståelse för studiens resultat.  

 

Denna studie bidrar med kunskap om gymnasielärares upplevelser av omställningen till 

distansarbete under coronakrisen samt den påtvingade flexibilitet detta inneburit, något som 

tidigare inte är undersökt. Studiens resultat bidrar med relevanta kunskaper inom området 

pedagogik i arbetslivet, då omställningen inneburit en omfattande lärprocess för 

gymnasielärarna då de behövt anpassa sig efter de förändrade krav som uppkommit som en 

följd av omställningen. Lärdomar som företag och organisationer skulle kunna ta med sig 

från denna studie är delvis relevansen av en balans mellan krav och resurser från 

arbetsplatsen, särskilt vid stora förändringar. Studien kan även ses som ett förebyggande 

arbete som kan leda till bättre förutsättningar att hantera kriser. Vidare är en lärdom att 

resurser i form av socialt stöd, tilltro till sin egen förmåga samt hög kontroll är relevanta för 

individers välbefinnande under flexibelt arbete. Detta är något som vi tror är relevant att från 

arbetsplatsens håll möjliggöra för de anställda genom att skapa utrymme för individens 

egenkontroll över sitt arbete, ge positiv feedback som skapar en tilltro samt finnas där med 

både socialt stöd och stöd i form av resurser från arbetsplatsen. En av våra respondenter 

uttryckte att skolministern sett att effektiviteten och närvaron ökat i och med omställningen 

till distansundervisning. Ett bidrag med vår studies resultat är att den sociala aspekten är av 
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stor vikt inom detta yrke och om denna tas bort skulle det förvärra situationen för 

gymnasielärare i hög grad både vad gäller motivation, engagemang och arbetsglädje. Detta 

skulle i slutändan kunna leda till negativa konsekvenser för hela skolorganisationen då 

anställda som mår bra, är motiverade och engagerade även presterar bättre.  

6.2 Framtida forskning  

Inför framtida forskning inom området anser vi det intressant att belysa anställdas upplevelser 

av flexibelt arbete under en längre tidsram samt med ett större urval. I och med att vår studie 

har en kort tidsram och ett begränsat urval är det svårt att se de verkliga konsekvenserna av 

det påtvingade flexibla arbetet vad gäller respondenternas upplevelser samt välbefinnande. 

En liknande undersökning över en längre tid skulle kanske få skilda resultat eftersom att det 

flexibla arbetet kan tänkas upplevas annorlunda i längden. De skilda upplevelserna mellan 

män och kvinnor vi fann bland vår studies resultat skulle även vara intressant att vidare 

forska kring. Det vore även intressant att genomföra en undersökning likt vår inom andra 

branscher som har ett arbetssätt som skiljer sig från gymnasielärarnas. Tidigare forskning har 

i större utsträckning undersökt flexibelt arbete när det är självvalt bland de anställda. Denna 

påtvingade flexibilitet berodde på samhällsspridningen av pandemin covid-19. Däremot tror 

vi att många företag inom olika branscher i framtiden kommer, av olika anledningar, införa 

högre grad av flexibilitet i arbetet och att de anställda då tvingas till denna flexibilitet. Det 

vore därmed intressant att undersöka den påtvingade omställningen till flexibelt arbete inom 

andra branscher.  
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev  

Hej,  

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Personalvetarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Som sista uppgift har vi att skriva ett examensarbete där vi undersöker personal- 

och arbetslivsfrågor kopplat till lärande. Ämnet vi intresserat oss för är flexibelt arbete. I och 

med rådande situation där Coronaviruset ställt stora krav på förändring av vårt samhälle, inte 

minst arbetslivet, önskar vi undersöka hur personal upplever den flexibilitet som kommer 

med krav på att arbeta hemifrån och på distans.   

 

Bakgrunden till denna studie är att det förekommer omfattande forskning inom området 

flexibelt arbete, där det flexibla arbetet ofta är självvalt eller förväntat. Förhoppningen med 

denna studie är att bidra med ett nytt perspektiv och bringa kunskap kring upplevelser av det 

flexibla arbetet som råder under Coronakrisen i relation till din arbetssituation. 

 

Du tillfrågas därför, i din egenskap av gymnasielärare, att delta i denna intervjustudie. Totalt 

planeras cirka tio intervjuer att genomföras, i möjligaste mån, under v. 17. Intervjuerna 

förväntas ta cirka 30-40 minuter och fokus kommer att ligga i dina upplevelser av de 

förändringar som skett, de eventuella konsekvenser för gränsdragningen mellan arbets- och 

privatliv samt välbefinnandet. Dina erfarenheter är värdefulla! 

 

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering kommer 

intervjuerna att ske över videolänk. 

 

Medverkan i studien är frivillig och du som respondent har möjlighet att när som helst 

avbryta din medverkan. Undersökningens resultat kommer enbart att användas till vår 

examensuppsats samt redovisas på seminarier och därefter publiceras på universitets 

uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges och i den mån 

namn förekommer, ändras dessa för att garantera de som deltagit i studien full anonymitet. 

Samtliga personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer 

kommer att hanteras konfidentiellt.  

 

Har du några funderingar svarar vi gärna på dem.  

Hoppas vi hörs!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Anna Huusko och Sanna Smidvik 

 

Handledare: Esther Hauer 
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8.2 Samtyckesformulär  

Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Vårterminen 2020  

 

Student: Anna Huusko  

              Sanna Smidvik 

 

Handledare: Esther Hauer 

      

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om flexibelt arbete och gränsdragningen mellan 

arbetsliv och privatliv 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka upplevelser och följder av det flexibla 

arbetet som blivit en konsekvens av coronaviruset. Undersökningen kommer även att se till 

gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv samt hur balansen mellan dessa påverkar 

individens välbefinnande.  

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av ett tiotal intervjuer som kommer att genomföras och 

därefter analyseras. Tiden för varje intervju beräknas till ca 30-40 minuter. Intervjuerna 

kommer att genomföras via videolänk i och med rådande situation. Fokus för studien i sin 

helhet ligger inte på den enskilda individen utan den sammantagna analysen av samtliga 

intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Medverkan i studien är frivillig och du som respondent har möjlighet att när som helst 

avbryta din medverkan. Undersökningens resultat kommer att användas till vår 

examensuppsats samt redovisas på seminarier och därefter publiceras på universitets 

uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges och i den mån 

namn förekommer, ändras dessa för att minimera risken för att någon ska kunna lista ut att 

det är just du som deltagit i studien. Samtliga personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt.  

  

Medgivande: 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja 

att avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  _______________________________________ 

 

 

Underskrift  ___________________________________ 
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8.3 Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

1.  Hur länge har du arbetat som gymnasielärare?  

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Hur ser din familjesituation ut? (Partner, barn, fritidsintressen och andra åtaganden 

utanför arbetet)  

 

Omställningen  

1. Kan du berätta om hur du reagerade när du fick veta om omställningen till distans? 

2. Har du förändrat ditt arbetssätt i och med omställningen? I sådana fall hur?  

3. Vilken inställning har du haft till omställningen? 

 

Krav och resurs  

Krav 

1. Upplever du att din arbetsbelastning har förändrats sedan omställningen?  

2. Uppfattade du att det ställs nya/annorlunda krav på dig som lärare i samband med 

omställningen till distansarbete? Om så är fallet, har kraven ökat eller minskat?  

3. Hur hanterade du dessa krav? 

4. Känner du att du har höga förväntningar hemifrån/från arbetsplatsen som du inte 

alltid kan leva upp till?  

 

Resurs 

1. Känner du att du har tillräckligt med tid att utföra dina arbetsuppgifter? Om inte, 

upplever du behov av att arbeta utanför arbetstid?  

2. Känner du att du får socialt stöd och/eller hjälp från din arbetsplats (ledning, kollegor) 

om du behöver det? 

3. Känner du att du får uppskattning för ditt arbete? 

4. Upplever du att du har möjlighet att styra och kontrollera ditt arbete?  

5. Upplever du att du har kunskaper och verktyg som krävs för att arbeta på distans?  

6. Vad har varit viktigast för dig för att kunna möta de krav som ställts? 

7. Upplever du att du det finns något som gjort dig engagerad och motiverad under 

omställningen? 

8. Vilka tidigare erfarenheter har varit av betydelse för dig i omställningen till 

distansarbete? Varför? 

 

Gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv  

1. Arbetar du hemifrån? Kan du berätta hur det varit/påverkat dig?  

2. Upplever du att du behöver finnas tillgänglig utanför arbetstid? Isåfall, hur påverkar 

tillgängligheten dig? 

3. Hur påverkas privatlivet av att arbeta hemifrån? Familj/andra aktiviteter.  

4. Hur påverkas arbetslivet av att arbeta hemifrån?  
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5. Händer det att du gör ”familjerelaterade” uppgifter på arbetstid eller 

‘’arbetsrelaterade’’ uppgifter på din fritid?  

6. Har omställningen påverkat balansen mellan arbets- och privatliv? Hur? 

7. Har du strategier för att skapa balans mellan arbete och privatliv? Har dessa 

förändrats i och med omställningen?  

8. Har omställningen inneburit att start- och sluttid för arbetstiden har förändrats?  

 

Välbefinnande 

1. På vilket sätt har omställningen påverkat dig och ditt välbefinnande positivt? Varför?  

2. På vilket sätt har omställningen påverkat dig och ditt välbefinnande negativt? Varför?  

 

Avslut  

1. Hur skulle du sammanfatta framgång i en omställning till distansarbete? 

2. Har du något du vill tillägga eller lyfta fram? 

 

Tack för din tid och medverkan! 
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