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Sammanfattning 
Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, bland annat som en 
följd av digitaliseringens utveckling. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
möjliggör för ett mer gränslöst arbete då varken tid eller rum längre avgränsar mellan arbete 
och privatliv. Tidigare forskning belyser att det nya sättet att arbeta medför svårigheter att 
skapa en balans mellan arbete och privatliv. 
 
Syftet med föreliggande studie var att bidra med en ökad förståelse för hur rektorer hanterar 
det gränslösa arbetet och i vilken utsträckning IKT och socialt stöd är relaterat till deras 
förmåga att hantera det gränslösa arbetet. Materialet har analyserats utifrån Karasek och 
Theorells (1990) krav, kontroll och stödmodell, Clarks (2000) gränsteori samt relevanta 
begrepp och tidigare forskning. 
 
Nio respondenter deltog i denna kvalitativa studie och resultatet visade att det gränslösa 
arbetet till största del upplevdes positivt. Samtidigt ställer det högre krav på individen att 
själv ta ansvar för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. IKT har både visats 
underlätta och försvåra hanteringen av det gränslösa arbetet. Slutligen visar resultatet att 
socialt stöd inte har en direkt koppling till hur rektorerna hanterar det gränslösa arbetet. 
Däremot kan socialt stöd fungera som en buffert för att öka förmågan att hantera effekterna 
av det gränslösa arbetet. 
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Abstract 
Worklife has undergone major changes in recent decades, partly as a result of digitalization 
development. Information- and communication technology (ICT) enables a more 
boundaryless work, since neither time nor space no longer separates work from private life. 
Earlier research highlighted that the new way of working causes difficulties in balancing 
work and private life. 
 
The aim of the present study was to contribute to an increased understanding of how the 
principals handle the boundaryless work and to what extent ICT and social support are related 
to their ability to handle the boundaryless work. The result has been analyzed from Karasek 
and Theorells (1990) demand, control and support model, Clarks (2000) border theory and 
relevant concepts and previous research. 
 
Nine respondents participated in this qualitative study and the result showed that the 
boundaryless work is mostly positive. At the same time it imposes higher demands on the 
individual to take responsibility for managing the balance between work and private life. ICT 
has both shown to facilitate and obstruct the handling of boundaryless work. Finally the result 
shows that social support does not have a direct connection with how the principals handle 
the boundaryless work. However, social support can act as a buffer to increase the ability to 
handle the effects of boundaryless work. 
 
 
Keywords: Boundaryless work, ICT, border management, social support, principals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning	........................................................................................................................................	1	

1.1 Syfte	..............................................................................................................................................................................	2	
1.2. Frågeställningar	.......................................................................................................................................................	2	

2. Teoretisk referensram	.................................................................................................................	3	
2.1 Gränslöst arbete	........................................................................................................................................................	3	
2.2 Gränsdragning	...........................................................................................................................................................	4	

2.2.1 Gränsteori	...........................................................................................................................................................	4	
2.2.2 Segmentering och integrering	.....................................................................................................................	4	
2.2.3 Balans arbete - privatliv	................................................................................................................................	5	
2.2.4 Tekniker för gränsdragning	..........................................................................................................................	6	
2.2.5 IKT	.......................................................................................................................................................................	7	

2.3 Konsekvenser och faktorer för att hantera det gränslösa arbetet	..............................................................	7	
2.3.1 Gränslöst arbete - en källa till stress	.........................................................................................................	7	
2.3.2 Krav, kontroll och stödmodellen	................................................................................................................	8	
2.3.3 Sociala relationer och det sociala stödets betydelse för individen	..................................................	9	

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och kunskapslucka	.....................................................................	10	

3. Metod	...........................................................................................................................................	11	
3.1 Metodval	..................................................................................................................................................................	11	
3.2 Urval	..........................................................................................................................................................................	11	
3.3 Datainsamling	........................................................................................................................................................	12	
3.4 Analysmetod	...........................................................................................................................................................	13	
3.5 Etik	.............................................................................................................................................................................	14	

4. Resultat och analys	...................................................................................................................	15	
4.1 Rektorers upplevda arbetssituation	.................................................................................................................	15	
4.2 Upplevelse av gränslöst arbete	.........................................................................................................................	15	

4.2.1 Individens ansvar i ett gränslöst arbete	.................................................................................................	16	
4.3 Balans	........................................................................................................................................................................	17	
4.4 IKT:s påverkan på arbetsupplevelsen	............................................................................................................	18	
4.5 Tekniker för att avgränsa	....................................................................................................................................	20	
4.6 Rektors tankar om en reglering gällande arbetets karaktär	.....................................................................	21	
4.7 Krav och kontroll	..................................................................................................................................................	22	
4.8 Socialt stöd	..............................................................................................................................................................	23	
4.9 Slutsatser	..................................................................................................................................................................	24	

4.9.1 Hur hanterar rektorerna det gränslösa arbetet?	...................................................................................	25	
4.9.2 Vilken betydelse har IKT för rektorernas förmåga att hantera det gränslösa arbetet?	..........	25	
4.9.3 Vilket socialt stöd finner deltagarna för att hantera det gränslösa arbetet?	..............................	26	

5. Diskussion	...................................................................................................................................	27	
5.1 Reflektioner	.............................................................................................................................................................	27	

5.1.1 Är ett gränslöst arbetssätt det nya sättet att arbeta?	..........................................................................	27	
5.1.2 IKT - ett nödvändigt arbetsredskap?	......................................................................................................	28	
5.1.3 Nya former av socialt stöd?	......................................................................................................................	28	
5.1.4 Avslutande kommentarer	...........................................................................................................................	29	



 

 

5.2 Metoddiskussion	....................................................................................................................................................	29	
5.2.1 Metodval	..........................................................................................................................................................	29	
5.2.2 Urval	.................................................................................................................................................................	29	
5.2.3 Datainsamling	................................................................................................................................................	30	
5.2.4 Trovärdighet	...................................................................................................................................................	30	

5.3 Reflektion kring teoretisk referensram	..........................................................................................................	31	
5.3.1 Etiskt perspektiv på teoretisk referensram	...........................................................................................	31	
5.3.2 Avgränsningar	...............................................................................................................................................	31	

5.4 Reflektion kring studiens bidrag och vidare forskning	............................................................................	32	
5.4.1 Arbetsvetenskapligt bidrag	........................................................................................................................	32	
5.4.2 Förslag på vidare forskning	.......................................................................................................................	32	

Litteraturförteckning	...................................................................................................................	33	
 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
 



 

 1 

1. Inledning 

De senaste årtiondena har villkoren för arbetet genomgått en förändring. En orsak är den 
ökade globaliseringen som inneburit att organisationer behöver vara mer flexibla på grund av 
förändrade villkor i världen. En annan orsak till förändring är teknikens radikala utveckling, 
där informations- och kommunikationsteknik (IKT) har bidragit till ett moderniserat sätt att 
arbeta. Det har även inneburit att tillgängligheten i arbetet ökat och möjliggjort för ett mer 
självständigt arbete för anställda. Idag sätter varken tid eller rum några gränser för hur 
individer arbetar, vilket gör att anställda är mer tillgängliga gentemot kunder, kollegor och 
organisationer. Som ett resultat av de förändrade arbetsvillkoren har mer flexibla 
arbetsorganisationer växt fram. Detta medför konsekvenser i form av ökade förväntningar på 
att vara tillgänglig utanför arbetstid (Mellner 2015). 
 
Arbetsliv och privatliv har allt mer integrerats i varandra vilket är det som litteraturen 
benämner det gränslösa arbetet. IKT-verktyg såsom datorer, ipads och smartphones gör det 
möjligt att ständigt vara tillgänglig under dygnets alla timmar. Detta har bidragit till att 
arbetets utformning på många arbetsplatser fått en helt annan innebörd. IKT skapar oändliga 
möjligheter att helt styra sin arbetstid, i tid och rum, vilket är en frihet många uppskattar. För 
en del uppstår det däremot en problematik som gör det svårt att dra tydliga gränser mellan 
privat- och arbetsliv. Dessa motsägelser pekar på en tydlig paradox i det gränslösa arbetet 
(Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 2012). 
 
Flera undersökningar har visat på att både arbetstiden och arbetstempot ökar när gränserna 
blir allt mer flytande. Ett friare arbete utan fysiska eller tidsmässiga hinder tenderar helt 
enkelt inte bara att skapa ett friare arbete utan också mer arbete (Aronsson et al. 2012). Idag 
ställs högre krav på individer att själva beräkna och fördela arbetstiden på ett proportionerligt 
sätt där inte livets två sfärer får en negativ påverkan på varandra. Mellner (2015) lyfter i 
tidigare forskning fram att återhämtning har stor betydelse för individers välmående. Att 
ständigt vara tillgänglig kan därför försvåra för individen att mentalt koppla bort arbetet 
(Mellner 2015). 
 
Rektorer är generellt sett en yrkesgrupp med krav från många olika håll - samhället, politiken, 
lärare, vårdnadshavare och elever. En tidigare undersökning har visat på tydliga indikationer 
på en tung arbetsbelastning och ett gränslöst arbete som en del av vardagen för rektorer i 
Sverige. Av drygt 600 skolledare svarade 85 procent att de tar med sig arbetet hem om det är 
mycket att göra. Nästan hälften av de tillfrågade ser över sin mailbox och ger återkoppling 
under helgen och drygt en tredjedel sätter ingen gräns för hur mycket de svarar på mail och 
telefonsamtal utanför arbetstid (Weyler 2013). Tidigare forskning har till stor del belyst att 
det gränslösa arbetet kan orsaka negativa konsekvenser för individens välmående 
(Berkowsky 2013). Hur individer i allmänhet och rektorer i synnerhet hanterar det gränslösa 
arbetet är däremot inte lika utforskat. Rektorers hantering av de utmaningar det gränslösa 
arbetet medför är därmed en motivering till att genomföra denna studie. 
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1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att bidra med en ökad förståelse för hur rektorer hanterar 
det gränslösa arbetet och i vilken utsträckning IKT och socialt stöd är relaterat till deras 
förmåga att hantera det gränslösa arbetet. 

1.2. Frågeställningar 
● Hur hanterar rektorerna det gränslösa arbetet?  

 
● Vilken betydelse har IKT för rektorernas förmåga att hantera det gränslösa arbetet? 

 
● Vilket socialt stöd finner rektorerna för att hantera det gränslösa arbete? 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt förklaras begrepp och teorier av vikt för studien. Vidare beskrivs även tidigare 
forskning som anses relevant för föreliggande studie inom området gränslöst arbete, IKT och 
gränsdragning mellan arbete och privatliv. Innehållet i den teoretiska referensramen skrivs 
samman för att undvika onödiga upprepningar, men även för att gränslöst arbete och IKT är 
relativt nya områden som ännu inte har tydliga och avgränsade begrepp eller teorier. 

2.1 Gränslöst arbete 
Utvecklingen av informations och kommunikationsteknik (IKT) har skapat nya 
förutsättningar för hur arbetet kan organiseras vilket medfört att tid och rum inte längre är 
avgörande för när och var arbetet ska utföras. Tekniken har möjliggjort för arbetet att träda in 
i privatlivet och på samma sätt för privatlivet att ta plats i arbetet. Begreppet gränslöst arbete 
kan förklaras genom dessa förändringar i arbetslivet som har resulterat i att gränserna mellan 
privatliv och arbetsliv alltmer har suddats ut (Aronsson 2018). Den tekniska utvecklingen 
innebär att arbetets organisering ständigt är under utveckling, vilket innebär krav för 
individer att kontinuerligt anpassa sig till nya förutsättningar. Ett gränslöst arbetsliv med allt 
mer otydliga gränser beträffande arbetets organisering ställer högre krav på individen att själv 
strukturera, organisera och sätta gränser för arbetet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 
& Lundberg 2006; Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 2012). 
 
2013 genomfördes en kvantitativ enkätstudie kring anställdas grad av reglering i arbetet, där 
4000 individer från den svenska arbetande befolkningen responderade. Graden av reglering 
undersöktes utifrån fyra olika dimensioner: arbetets tids- och rumsliga ramar, 
beslutsmöjligheter samt vilka möjligheter individerna hade att välja hur och med vem de ville 
samarbeta med (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson 2013). Resultatet visade att endast 16 
procent av respondenternas arbete reglerades i tid, plats, handlingsutrymme och 
samarbetsmöjligheter. Nästan hälften uppgav att deras arbete är låg- eller oreglerat (Allvin et 
al. 2013). Vidare visade forskningen att det fanns ett samband mellan individens typ av arbete 
och graden av reglering. Högreglerade arbeten var vanligare inom till exempel industri och 
sjukvård medan det i tjänstemannasektorn och byggbranschen var mer vanligt förekommande 
med låg- eller oreglerade arbeten. Vidare visade resultatet att en avreglering av 
organisationen utsätter individen i högre grad för krav som tidigare riktats mot organisationen 
(Allvin et al. 2013). Allvin med kollegor (2013) menar att en avreglering av arbetet inte bara 
innebär att den direkta styrningen minskar utan att andra och mer indirekta styrformer 
tillkommer. Det handlar om till exempel resultatmätningar som i många fall är beroende av 
individens handlingar för att uppnå de önskade målen. Eftersom dessa styrmedel styrs av 
individens vilja och ambition krävs det en viss handlingsfrihet. En högre reglerad 
arbetssituation hade hindrat denna nya styrform. 
 
Kelliher och Anderson (2010) undersökte i likhet med föreliggande studie arbetstagares 
upplevelser av att arbeta gränslöst. Deras fokus låg däremot på arbetstagare som arbetade 
deltid eller hade en del av sin arbetstid förlagd i hemmet. Resultatet visade att det flexibla 
arbetet resulterade i att arbetet intensifierades. Grunden till detta var att arbetstagarna 
uppskattade friheten i arbetet vilket resulterade i att individerna kände en skyldighet gentemot 
arbetsgivaren att anstränga sig mer och engagera sig mer i arbetet. Trots att flexibiliteten 
gjorde arbetet mer intensivt visade resultaten paradoxalt nog att arbetstagare med ett flexibelt 
arbete var mer nöjda med sin arbetssituation jämfört med de som inte arbetade flexibelt. 
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2.2 Gränsdragning 

2.2.1 Gränsteori 
En gränsteoretisk synvinkel betonar hur individer formar, upprätthåller och berättigar gränser 
mellan arbete och privatliv. Gränsteorin visar hur individer utmanar eller passerar dessa 
gränser i sin vardag vilket i sin tur frambringar nya strukturer för de båda sfärerna (Aronsson 
et al. 2012). 
  
Clark (2000) har utvecklat en teori som förklarar hur individer hanterar gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv i syfte att uppnå balans. Balans definieras som en upplevd 
tillfredsställelse i både arbete och privatliv med få rollkonflikter dem emellan. En 
utgångspunkt i gränsteorin är att arbete och privatliv utgör två skilda sfärer som påverkar 
varandra. Dessa har olika kulturer som ställer olika krav och förväntningar på individen att 
anpassa sig efter. 
 
Gränser kan definieras utifrån tre faktorer. Den första är fysiska gränser, det vill säga 
rumsliga avgränsningar som arbetets utrymmen eller hemmets väggar. Den andra är tidsliga 
avgränsningar som innebär att arbete och privatliv tar slut och börjar vid specifika tider. 
Slutligen består gränser även av psykiska avgränsningar som innebär att olika beteenden, 
tankar och känslor kan te sig olika beroende på vilken sfär individen befinner sig i. Starka 
gränser tillåter inte att arbete och privatliv inkräktar på varandra medan svaga gränser har en 
större permeabilitet (Clark 2000). 
 
Clark (2000) beskriver att gränser ständigt passeras av individer, vilka i gränsteorin kallas 
gränspasserare. Teorin framhåller att ju större kompetens, färdigheter och beslutsmöjligheter 
individen har desto bättre förutsättningar skapas för balans mellan arbete och privatliv. 
Likaså påverkas känslan av balans mellan sfärerna om individen identifierar sig med och 
upplever sin roll meningsfull i arbete eller privatliv. Detta kan skapa en känsla av 
meningsfullhet som motiverar individen att hantera gränserna mellan sfärerna. I de fall 
individer inte identifierar sig med sitt arbete eller upplever sin roll meningsfull riskerar det att 
resultera i en försvagad balans mellan sfärerna (Clark 2000). 
 
Individens gränsdragning påverkar även personer i dennes omgivning, vilka också kan ha 
åsikter om hur dessa gränser dras. Det handlar till exempel om chefer och partners som 
tillsammans med individen definierar arbets- respektive privatlivssfären. Dessa, så kallade 
gränsbevakare, spelar en stor roll för individens förmåga att hantera de olika sfärerna och 
gränserna mellan dem. Konflikter mellan arbete och privatliv uppstår primärt vid oenighet 
mellan gränsbevakare och gränspasserare avseende sfärerna betydelse eller gränsernas 
permeabilitet. För att undvika konflikter mellan arbete och privatliv föreslås en öppen 
kommunikation mellan gränspasserare och gränsbevakare för att öka medvetenheten kring de 
olika sfärerna (Clark 2000). 

2.2.2 Segmentering och integrering 

Individer kan i olika grad integrera eller segmentera arbete och privatliv. Total integrering 
innebär att individen inte gör någon åtskillnad mellan de två sfärerna, intellektuella och 
emotionella tillvägagångssätt, människor och tankar från arbete och privatliv slås då samman. 
Segmentering betyder motsatt att arbete och privatliv hålls åtskilda från varandra (Clark 
2000; Kreiner 2006). Segmentering och integrering kan beskrivas som två ytterligheter som 
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var och en representerar olika strategier för att skapa balans mellan arbete och privatliv 
(Kreiner 2006). Huruvida integrering eller segmentering är att föredra för att skapa balans 
mellan sfärerna går inte att säga. Både de som föredrar att integrera och de som föredrar att 
segmentera kan uppleva en tillfredsställande balans mellan arbete och privatliv. Upplevelsen 
av balans beror snarare på situationen eller individuella preferenser (Clark 2000). 
 
Enligt Allvin med kollegor (2013) är ett arbete utan tydliga gränser vanligt. I relation till detta 
kan nämnas att en svensk studie av Mellner, Aronsson och Kecklund (2014) framhöll att 
majoriteten av arbetstagarna föredrog att segmentera arbete och privatliv. Det framgick också 
att större delen beskrev att de upplevde låg gränskontroll. 
 
De som föredrog att segmentera arbete och privatliv visade sig utföra sitt arbete på 
arbetsplatsen i större utsträckning än de som föredrog att integrera arbete och privatliv. Om 
de ändå arbetade på kvällar och helger kunde det sammankopplas med en känsla av låg 
gränskontroll. De som föredrog att integrera arbete och privatliv tenderade att arbeta mer 
utanför ordinarie arbetstider och arbetsplats i större grad än de som föredrog att segmentera 
(Mellner et al. 2014). Vidare visade Mellner med kollegor (2014) att de som gärna 
integrerade arbete och privatliv också arbetade betydligt fler timmar än de som hellre 
segmenterade de två områdena. De upplevde inte heller att deras upplevelse av gränskontroll 
påverkades negativt av att gränserna mellan arbete och privatliv suddats ut. 
 
Oavsett om respondenterna föredrog segmentering eller integrering var hög gränskontroll 
avgörande för en upplevd god balans mellan de två områdena. Uppfattningen av 
gränskontroll påverkas alltså till stor del av om individen får arbeta utifrån den föredragna 
gränsdragningsstilen eller inte. En individs förmåga att bland annat själv sätta gränser, 
organisera och avgöra när en arbetsuppgift är klar har i tidigare forskning visats ha stor 
betydelse för en upplevd hög gränskontroll (Mellner et al. 2014). 
 
Även senare forskning av Mellner (2015) har bekräftat att gränskontroll har en avgörande 
betydelse när det gäller balans mellan arbete och privatliv. I denna studie betonades vikten att 
avgränsa mellan de två sfärerna för att öka förmågan att psykologiskt kunna koppla bort 
arbetet. Det har däremot visats vara svårare om det fanns förväntningar på att individen skulle 
vara tillgänglig efter arbetstid, eller om individen ofta använde IKT-verktyg i arbetsrelaterade 
syften efter arbetstid. Hög gränskontroll har också visats mildra de negativa effekterna av 
krav på tillgänglighet och IKT-användande. Hög gränskontroll kan även kopplas samman 
med en ökad förmåga att psykologiskt koppla bort arbetet även om individen stod inför höga 
krav på tillgänglighet och i stor utsträckning använde IKT utanför arbetstid. 

2.2.3 Balans arbete - privatliv 
Nackdelarna med otydliga gränser mellan arbete och privatliv har i tidigare studier visats vara 
att en hög arbetsbelastning kan påverka den tid och energi individen har att utföra aktiviteter i 
den andra rollen. Tillsammans med otydliga arbetsbeskrivningar och fysiska sjukdomar har 
hög arbetsbelastning även samband med negativa upplevelser av att arbete och privatliv 
inkräktar på varandra (Berkowsky 2013). 
 
Tidigare forskning visar även att det finns fördelar med att arbete och privatliv inkräktar på 
varandra. Positiva känslor i en av rollerna kan föras med in i den andra rollen. Känner 
individen till exempel lycka i privatlivet kan det påverka individen att känna lycka i 
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arbetslivet. Framgång i en av rollerna kan också fungera som en buffert för att hantera 
misslyckanden i den andra (Berkowsky 2013). 
 
Mellner med kollegor (2014) menar att kontrollen över arbete och privatliv kan öka när 
regleringen i arbetet minskar. I samband med en ökad möjlighet att styra över tid och rum 
kan arbetet till exempel anpassas efter privatlivet. Lite paradoxalt pekar annan forskning på 
vikten av att tillämpa tillgänglighetspolicys då det har visats ha en positiv effekt på individers 
möjlighet att koppla bort arbetsrelaterade tankar och problem efter arbetstid (Mellner 2015). 

2.2.4 Tekniker för gränsdragning 
Allvin med kollegor (2006) menar att det sätt som individer organiserar och drar gränser 
mellan arbete och privatliv avslöjar deras inställning till arbetet och hur de önskar leva sina 
liv. En struktur för hur arbetet ska organiseras resulterar inte bara i att en gränsdragning sker, 
utan visar även på individens önskade förhållande mellan sfärerna och således individens 
uppfattning om hur balans dem emellan ska uppnås. 
 
Människor kan ha olika strategier för att separera arbete och privatliv, till de vanligaste hör 
traditionella avgränsningar av tid och rum (Aronsson et al. 2012). Det kan innebära att arbete 
endast sker mellan bestämda klockslag eller att arbetet är knutet till en specifik plats som till 
exempel ett kontor. Ett annat sätt att skapa struktur är att fokusera på andra aktiviteter som 
kräver ens tankeverksamhet för att därmed tvinga bort tankarna på arbetet. Tidigare forskning 
har visat att individer som lade stor intensitet i arbetet också visade stor hängivenhet i 
privatlivets aktiviteter. Familjemedlemmar kan också användas som en teknik för att 
avgränsa. Ett vanligt exempel är att arbetet endast sker under barnens skoltider eller att 
partnerns arbetstider styr när arbetet utförs, om det så är under samma eller motsatta tider. 
För individer som arbetar väldigt gränslöst kan en strategi vara att planera in andra sociala 
aktiviteter, och därmed tvingas att bryta från arbetet (Allvin et al. 2006). En annan teknik för 
att tydliggöra gränsen mellan arbete och privatliv är vad Allvin med kollegor (2006) kallar 
symboliska markörer. Med detta menas till exempel att individen använder två olika 
kalendrar, olika nyckelknippor eller olika klädstilar för arbete och privatliv för att markera 
gränsen dem emellan. Vidare menar Allvin med kollegor (2006) att IKT i sig kan användas 
som ett redskap för att avgränsa arbetsliv från privatliv. Att logga in på datorn eller vissa 
system kan vara kopplat till att arbetet börjar medan surfande på internet är förknippat med 
privat tid. För individer som arbetar utan kontor, till exempel frilansjournalister, kan datorn 
fungera som ett slags kontor. Att öppna den blir därmed markören för att individen stigit in i 
arbetets sfär. 
 
En tidigare kvalitativ intervjustudie har visat att individer med hjälp av IKT tillämpade flera 
olika strategier för gränsdragning mellan arbete och privatliv för att mentalt kunna koppla 
bort arbetet. Resultatet visade att anställdas val av taktik för att avgränsa mellan arbete och 
privatliv påverkade hur tydlig gränsen emellan dem blev. De mest förekommande 
strategierna var att stänga av IKT-enheten, ha olika enheter för arbete och privatliv samt att 
lägga in olika automatiska funktioner för att hantera mail och samtal. På detta sätt kunde de 
olika taktikerna generera olika grader av inkräktande över gränserna mellan arbete och 
privatliv. Vidare pekade resultatet på att olika strategier kunde tillämpas beroende på tid, 
aktivitet eller vilken sfär som påverkades. IKT-enheterna förknippades ofta med arbete och 
genom att stänga av dem markerades en slutpunkt för arbetet och därmed förhindrades 
intrång i privatlivet (Sayah 2013). Det kan framstå som en paradox att IKT kan fungera som 
en teknik för att avgränsa då tidigare forskning även lyft fram IKT som en orsak till att 
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gränserna mellan arbete och privatliv blivit otydligare (Sayah 2013; Berkowsky 2013). IKT 
suddar dock inte automatiskt ut gränserna, utan det beror på hur individen använder IKT-
verktygen (Sayah 2013). 

2.2.5 IKT 
IKT är en beskrivning av digitala verktyg som används i syfte att kommunicera och sprida 
information genom text eller samtal. IKT avser datorbaserade, internetuppkopplade enheter 
som till exempel smartphones, surfplattor och datorer (Berkowsky 2013). 
 
Utvecklingen av IKT är ständigt pågående och har fört med sig möjligheten för arbete och 
privatliv att gå in i varandra, gränserna är inte längre lika tydliga (Berkowsky 2013). IKT-
användningen har också ökat i omfång vilket för med sig ett behov av att skapa en bättre 
förståelse för dess inverkan på gränserna mellan arbete och privatliv (Sayah 2013). 
 
Berkowsky (2013) undersökte i en studie vilken roll IKT har när det gäller hur arbetet 
inkräktar på privatlivet och motsatt hur privatlivet inkräktar på arbetet. Forskningen visar att 
det hade en negativ effekt på privatlivet att i arbetssyfte använda mail utanför arbetet. På 
samma sätt visar studien att användandet av mail i syfte att kommunicera med familj och 
vänner kan kopplas samman med att privatlivet på ett negativt sätt inkräktade på arbetet 
(Berkowsky 2013). Detta tyder på att IKT kan vara en avgörande faktor till att arbete och 
privatliv inkräktar på varandra (Berkowsky 2013; Sayah 2013). Mellner (2015) visade i sin 
studie att frekvent användning av IKT-verktyg i arbetsrelaterade syften utanför arbetstid 
ökade individens känsla av stress. Anledningen var det minskade utrymmet till tankemässig 
och känslomässig avkoppling från arbetet.  
 
IKT har även i tidigare forskning visats bidra till att arbetet intensifierat. Detta har skett bland 
annat genom att arbetstagare sparat tid från pendling genom att arbeta hemifrån och att 
arbetet kunde bli mer effektivt genom att individen undgick distraktioner från arbetsplatsen 
(Kelliher & Anderson 2010). 
 
Ytterligare en negativ aspekt med IKT tas upp i de Wet och Koekemoers (2016) studie som 
förklarar att anställda utvecklar ett starkt beroende till olika arbetsrelaterade IKT-verktyg. I 
de fall IKT-enheterna av olika anledningar inte fungerar skapar det både en frustration och 
problematik i arbetet vilket kan vara stressframkallande för individen.  
 
Tidigare forskning pekar dock inte bara på IKT som en negativ faktor utan beskrivs i de Wet, 
Koekemoer och Nels (2016) undersökning i mer positiva termer. Studien visar på att IKT 
både effektiviserar arbetsuppgifter och förbättrar produktiviteten, samtidigt som arbetet får en 
hög kvalitet. Vidare belyser studien att IKT möjliggör att på ett enkelt sätt få tillgång till olika 
arbetsrelaterade dokument och systemet, vilket i sin tur gör att arbetet kan utföras exempelvis 
hemifrån. IKT förenklar även kommunikationen och gör den både snabbare och mer 
tillgänglig för individer. 

2.3 Konsekvenser och faktorer för att hantera det gränslösa arbetet 

2.3.1 Gränslöst arbete - en källa till stress 
Det gränslösa arbetslivet med allt mer otydliga ramar ger inte bara förutsättningar för att 
arbeta mer, utan pressar även individen till mer arbete. Denna press behöver inte bara komma 
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ifrån arbetsgivaren, utan kan likaväl grundas i individens lust och engagemang till arbetet. 
Detta kan resultera i att individen får svårt att släppa arbetet. Osäkerhet hos individen kan 
också resultera i påtryckningar som gör att individen upplever sig tvungen att arbeta mer än 
vad arbetet formellt kräver. Det kan ha sin grund i personalbrist, hot om uppsägningar eller 
oro att bli förbisedd eller frånsprungen (Allvin et al. 2006). 
 
Sammantaget bildar dessa påtryckningar stress och det blir upp till individen att själv möta 
kraven. Eftersom tid och rum för många inte längre är tydligt bestämt läggs ansvaret på 
individen att hitta egna strukturer och avgränsningar mellan arbete och privatliv (Allvin et al. 
2006). Enligt Allvin med kollegor (2006) är den vanligaste strategin för att hantera de ökade 
kraven i arbetet att arbeta mer effektivt och i ett högre tempo, för att hinna mer inom 
arbetstidsramen. Om tiden fortfarande inte räcker till är en annan strategi att fortsätta arbeta 
utanför ordinarie arbetstid, formellt eller informellt, vilket IKT möjliggör. Detta är vanligt i 
yrkeskategorier där arbetet är fritt från styrning ovanifrån och i yrken som har arbetsuppgifter 
som aldrig blir färdiga, i meningen att de alltid kan bli bättre. 

2.3.2 Krav, kontroll och stödmodellen 
Karasek och Theorells modell visar hur krav, kontroll och socialt stöd i arbetet påverkar en 
individs upplevelse av stress. Med krav menar författarna de psykologiska krav som finns i 
arbetet. Krav beskrivs som en stressfaktor och kan handla om till exempel deadlines eller 
kvalitetskrav. Med kontroll menas det handlingsutrymme en individ har i arbetet. 
Handlingsutrymmet innefattar två komponenter där den första är om individen har inflytande 
över beslut som rör arbetet. Den andra komponenten är om individen har de färdigheter, 
förutsättningar och kunskaper som behövs för att utföra arbetet. Socialt stöd beskrivs av 
författarna som dels emotionellt stöd och dels instrumentellt stöd, det vill säga konkret hjälp 
med arbetsuppgifter. Socialt stöd från kollegor och framförallt chefer har visats fungera som 
en stötdämpare mellan psykologiska krav och negativa effekter på hälsan. Socialt stöd kan 
alltså minska risken att drabbas av stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell 1990). 
 
Genom att ställa krav och kontroll i relation till varandra kan fyra olika arbetssituationer 
beskrivas som i sin tur redogör för de olika situationernas utsatthet för negativ stress. Störst 
risk för skadlig stress kommer från den situation författarna kallar spända arbeten. 
Utsattheten beror på att kraven i arbetet är höga samtidigt som kontrollen är låg. Graden av 
kontroll påverkar alltså hur höga krav en individ klarar. Att vara utsatt för höga krav och låg 
kontroll under en längre tid menar författarna leder till stressrelaterade sjukdomar. Aktiva 
arbeten innebär också höga krav men här i relation till hög kontroll. Höga krav är inte 
skadligt i sig utan kan leda till utveckling och högre produktivitet. Tillsammans med hög 
kontroll dämpas risken för skadlig stress. Vid arbetssituationer med låga krav respektive hög 
kontroll redovisas lägre risker för stressrelaterade sjukdomar. Detta beskriver avspända 
arbeten där den höga kontrollen innebär att individen har de redskap som behövs för att möta 
de krav som ställs i arbetet. I passiva arbeten orsakar de låga kraven tillsammans med låg 
kontroll risk att förvärvade kunskaper och engagemang minskar vilket kan resultera i mycket 
låg motivation och passivitet hos de anställda (Karasek & Theorell 1990). 
 
Modellen framhåller att höga krav är lättare att hantera om individen upplever sig ha den 
kunskap och det beslutsinflytande som behövs. Den negativa effekten av höga krav kan även 
ytterligare dämpas om individen upplever socialt stöd i arbetet. Och omvänt, saknas kontroll 
och socialt stöd kan även enklare krav i arbetet upplevas stressande. 
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Figur 1. Tredimensionell modell över krav, kontroll och socialt stöd i arbetet (Karasek & 
Theorell 1990). 

2.3.3 Sociala relationer och det sociala stödets betydelse för individen 
Sociala relationer på arbetsplatsen har stor betydelse för individers välmående och personliga 
utveckling. Arbetsplatsen kan fungera som en arena för att diskutera tankar och utbyta 
erfarenheter med bland annat kollegor och chefer (Härenstam 2010). Ett socialt stöd uppstår i 
sociala relationer genom interaktion mellan människor och kan delas in i funktion och 
struktur. Det sistnämnda handlar om de sociala nätverk som individen är en del av, till 
exempel vänner, familj och arbetskollegor. Funktionen socialt stöd förklaras som den hjälp, 
det stöd och den bekräftelse en individ upplever sig få från sitt sociala nätverk (Nordin 2010). 
I likhet med Karasek och Theorell (1990) kan det sociala stödet förklaras utifrån emotionellt 
och instrumentellt stöd tillsammans med en tredje form, informativt stöd. Det emotionella 
stödet uppskattar och bekräftar individen medan det instrumentella stödet gäller konkret hjälp 
med exempelvis arbetsuppgifter. Det informativa stödet fokuserar på att vägleda individen. 
 
På arbetsplatsen är chefen och arbetskollegor de två främsta källorna till socialt stöd. Dessa 
har en god inblick i arbetet som utförs, och kan därför vid arbetsrelaterade problem ge 
emotionellt, instrumentellt och informativt stöd utefter problemets karaktär. Socialt stöd har 
visats ge positiva effekter på individens hälsa (Nordin 2010). Motsatt riskerar bristande 
socialt stöd att resultera i ett försämrat välbefinnande för individen, men även försämrade 
resultat för organisationen (Waldenström 2006). En hypotes är att det sociala stödet ökar 
individens möjligheter att klara av arbetet, då stöd från arbetskamrater och chefer har en 
skyddande effekt när arbetsbelastningen blir hög, vilket kan minska känslan av stress. En 
annan hypotes, som inte motsäger den första, menar att upplevelsen av att ha socialt stöd 
motverkar att individen påverkas av stress (Nordin 2010). I och med IKT:s utbredning på 
arbetsmarknaden går det inte att helt utesluta att IKT kan ha förändrat synen på de sociala 
relationerna och bidragit till att arbetet har individualiserats (Härenstam 2010). 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och kunskapslucka 

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på konsekvenser av det gränslösa arbetet. 
Resultaten har pekat på att gränslöst arbete, med otydliga gränser mellan arbete och privatliv, 
kan orsaka stress och allmän ohälsa (Berkowsky 2013). Att sätta gränser har visats vara 
viktigt för att få avkoppling från arbetet (Mellner 2015). Däremot är det upp till individuella 
preferenser hur och var dessa gränser ska dras för att uppnå balans (Clark 2000). 
 
Berkowsky (2013) visar i en tidigare studie att IKT är en faktor som påverkar privatlivet 
negativt. Vidare menar Aronsson med kollegor (2012) att IKT är en orsak till att gränserna 
mellan arbete och privatliv suddas ut. En annan studie menar att IKT inte bara är negativt 
utan även fungerar som ett hjälpmedel för att avgränsa mellan arbete och privatliv (Allvin et 
al. 2006). I dagsläget finns det däremot inte mycket forskat om IKT:s inverkan på individens 
arbets- eller privatliv (de Wet et al. 2016). 
 
Genom att undersöka både positiva och negativa aspekter med IKT och dess betydelse för 
rektorers förmåga att hantera det gränslösa arbetet kan denna studie bidra till en djupare 
förståelse till forskningsfältet. Denna studie är av värde inte minst på grund av att den utgår 
ifrån en hårt ansatt yrkesgrupp, där majoriteten arbetar gränslöst (Weyler 2013). Studien 
bidrar till forskningsfältet genom att undersöka hur rektorer hanterar sin arbetssituation och 
hur IKT och socialt stöd är relaterat till deras förmåga att hantera det gränslösa arbetet. 
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3. Metod 

Detta kapitel ger en beskrivning över de tillvägagångssätt som tillämpas för att samla in det 
empiriska materialet. Nedan följer en utförlig beskrivning på de val som gjorts för metod, 
urval, datainsamling och analys. Avslutningsvis berör kapitlet studiens etiska 
ställningstaganden. 

3.1 Metodval 
I denna studie har en kvalitativ metod i form av intervjuer tillämpats. En kvalitativ metod är 
enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) den mest användbara för att skapa en djupare 
förståelse och uppfattning för individers upplevelser och känslor. Metoden är behjälplig för 
att kunna se saker i dess kontext och hur olika faktorer hänger samman och har betydelse för 
varandra. Detta är nödvändigt för att förstå olika komplexa situationer (Denscombe 2009). Då 
studien syftar till att besvara hur rektorer hanterar det gränslösa arbetet och hur IKT och 
socialt stöd är relaterat till deras förmåga att hantera det gränslösa arbetet ansågs en kvalitativ 
metod vara det mest lämpliga valet. 
 
Studiens grundläggande perspektiv är hermeneutiskt då vi utgått ifrån vår tidigare 
förförståelse om det gränslösa arbetet och rektorers tunga arbetsbelastning. Enligt Watt 
Boolsen (2007) är en hermeneutisk ansats att föredra för att undvika antaganden och 
fördomar. Hermeneutiken fokuserar på tolkningens betydelse för att skapa förståelse för hur 
bland annat människor agerar i olika situationer. Inom hermeneutiken är forskarens 
förförståelse en viktig del av tolkningsprocessen. Det egna vetandet kan ses som en källa till 
kunskap men kan även vara en orsak till misstolkningar, eftersom förförståelsen inte alltid är 
korrekt (Watt Boolsen 2007). Hermeneutiken kan förklaras utifrån den hermeneutiska cirkeln 
där helheten skapar en förståelse för delarna och delarna i sin tur skapar en förståelse för 
helheten. För att forskarens förförståelse ska kunna utvecklas måste det finnas en förståelse 
för det nya materialet som tillkommer (Alvesson & Sköldberg 2017). Då vi hade en viss 
förförståelse inom det studerande området blev en hermeneutisk ansats ett lämpligt val. Vi 
var medvetna om att vår förförståelse antingen kunde bekräftas eller förändras beroende på 
vad det empiriska materialet tillförde. Den hermeneutiska cirkeln kan i denna studie förklaras 
genom att vi har tolkat respondenternas svar enskilt, det vill säga att respondenternas svar har 
delats upp i olika delar. För att nå en enhetlig förståelse har de olika delarna tolkats utifrån 
den totala insamlade empirin. Vi har även växlat fram och tillbaka mellan empiri och teori för 
att ytterligare öka förståelsen för resultatet. 

3.2 Urval 
Urvalet har skett i olika steg. Vi hade redan från början en viss kännedom om att rektorer 
idag har en tung arbetsbelastning och arbetar generellt sätt gränslöst. Detta gjorde att det 
första urvalet kan liknas med ett subjektivt urval som enligt Denscombe (2009) används när 
forskaren på förhand har en kännedom om de individer som ska undersökas. Det betyder att 
forskaren riktar in sig på en viss målgrupp eftersom den uppfyller förutbestämda kriterier och 
därför anses bidra med relevant material för studien. I denna studie var det avgörande att 
respondenterna uppfyllde kriterier för gränslöst arbete och IKT användning, då syftet delvis 
var att undersöka hur rektorer hanterar det gränslösa arbetet och IKT:s betydelse. 
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Vi kontaktade över 50 rektorer via mail inom kommunal verksamhet i ett län. Mailet gav 
information om studiens syfte samt en förfrågan om det fanns ett intresse att medverka. I 
informationen framgick även de kriterier som var av relevans för att delta i studien (se bilaga 
1). Vi fick svar från nio rektorer som tackade ja till att delta. Respondenterna som deltog har 
olika arbetserfarenheter men samtliga har erfarenhet av ett gränslöst arbete och ett IKT 
relaterat arbetssätt. 
 
Utifrån det subjektiva urvalet har ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval tillämpats. 
Snöbollsurval innebär att forskaren använder en person för att förmedla information vidare 
till andra tänkbara respondenter. En fördel med detta är att det kan öka intresset för att delta i 
en studie och även dess trovärdighet (Denscombe 2009). I denna studie kan snöbollsurvalet 
förklaras genom att en rektor, som inte var bekant för oss sedan tidigare, användes som 
referens för att vidarebefordra ett informationsmail till sina kollegor då vi fick en bra kontakt 
med hen via mail. Några av dessa blev därefter en del av urvalsgruppen vilket innebär att 
denna typ av urval ökade antalet respondenter för undersökningen. 
 
Enligt Denscombe (2009) är bekvämlighetsurvalet ett urval som bygger på forskarens 
bekvämlighet då resurser i form av tid och pengar kan begränsa. Baksidan av denna typ av 
urval är att bekvämlighet styr, vilket inte är i linje med vetenskaplig forskning eftersom valet 
av respondenter inte bör beslutas på grund av sådana skäl. Bekvämlighetsurval användes i 
studien dels på grund av svårigheter att komma i kontakt med rektorer som ville medverka 
men även på grund av en begränsad tidsram. De rektorer som tackade ja till att medverka 
valdes därför ut som respondenter för vår undersökning. 

3.3 Datainsamling 
Det empiriska materialet har skapats genom personliga intervjuer med motivering att det ger 
en djupare förståelse för rektorernas upplevelser och erfarenheter av det gränslösa arbetet och 
IKT. Denscombe (2009) belyser att intervjuer är en lämplig metod att använda sig av vid 
frågor som kan vara personliga och känsliga. För att besvara syftet med studien valdes 
semistrukturerade intervjuer där en på förhand utarbetad intervjuguide med fyra teman och 
frågor fungerade som en mall och ett stöd (se bilaga 2). Fördelen med semistrukturerade 
intervjuer är möjligheten till att både ändra om frågornas ordningsföljd samt ställa följdfrågor 
vid behov. Detta stärker trovärdigheten eftersom respondenten i större utsträckning kan 
utveckla sina svar. Enligt Trost (2010) kan dessutom missförstånd motverkas, då följdfrågor 
kan säkerställa att frågorna uppfattats korrekt. 
 
I enlighet med vad Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) rekommenderar började 
intervjuerna med en presentation av oss författare, följt av en kortfattad information om 
studiens innehåll samt de etiska principerna. Samtliga respondenter tillfrågades och godkände 
ljudinspelning av intervjun. Intervjuerna inleddes genom att respondenterna fick berätta om 
sig själva och sin arbetssituation för att sedan gå in på mer djupgående frågor. Intervjuerna 
avslutades med att tacka för deras medverkan samt bidraget med empiriskt material som det 
resulterade i. Samtliga gav även sitt godkännande till att vi fick återkomma med frågor om 
behov fanns. 
 
Platsen för var intervjuerna sker har stor betydelse för att respondenten ska känna sig både 
trygg och bekväm med miljön (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Med anledning av detta 
gav vi förslag på intervjuplats men lät slutligen respondenterna välja plats för intervjuerna. 
Dessutom ville vi att det skulle vara smidigt för dem vilket Trost (2010) menar är att föredra. 
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Åtta intervjuer hölls på respektive rektors arbetsplats i avskilda rum, och en intervju 
genomfördes efter överenskommelse med respondenten i ett grupprum på ett bibliotek. Åtta 
av intervjuerna genomfördes av båda författarna. En av författarna intervjuade medan den 
andra förde fältanteckningar och kunde, vid behov, komplettera med frågor. Detta är en 
strategi som vi ansåg fungera bra eftersom vi då kunde skriva ner eventuella ansiktsuttryck 
som röstinspelningen inte fångade och vara uppmärksam på att frågorna besvarades 
(Denscombe 2009). Enligt Trost (2010) kan det finnas en viss risk att den intervjuade känner 
sig i underläge av två intervjuare. Detta var inte något vi märkte av, men det går aldrig att helt 
bortse ifrån att det kan ha påverkat resultatet på något sätt. Åtta av nio intervjuer 
genomfördes tillsammans och en genomfördes av enbart en författare. Risken finns då att den 
forskaren som inte deltog vid intervjun inte fick samma förståelse och insikt i den 
respondentens svar. Denna möjliga konsekvens motverkade vi genom att forskaren som inte 
deltog tog del av transkriberingen samt att intervjuaren detaljerat återberättade intervjun. 
 
Samtliga intervjuer spelades in och pågick mellan 45 till 60 minuter. Denscombe (2009) 
lyfter fram att ljudinspelning är en stor hjälp för att kunna återge respondentens utsaga 
korrekt och underlättar för forskaren i analysarbetet. Nackdelen med ljudinspelningar är 
däremot att forskaren kan gå miste om eventuella icke-verbala uttryck respondenten kan 
gestalta. Detta kunde vi i åtta av nio intervjuer åtgärda genom att komplettera med 
fältanteckningar. Att transkribera intervjuerna är en tidskrävande uppgift men något som 
Denscombe (2009) anser bidrar till en djupare förståelse för materialet. Samtliga intervjuer 
transkriberades i nära anslutning till intervjutillfällena. Utskrifterna förenklade bearbetningen 
av data då vi på ett enkelt och smidigt sätt kunde gå tillbaka till texten och minnas samtalet. 
 
Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats i studien. Den abduktiva ansatsen är 
inspirerad av induktionens betydelse av empiri och deduktionens betoning på teorin som 
utgångspunkt (Alvesson & Sköldberg 2017). Den abduktiva ansatsen är relevant för vår 
studie då både den teoretiska referensramen och empiri utgör en betydande roll för analysen 
av resultatet. Under studiens gång har vi växlat mellan den teoretiska referensramen och 
empirin, dessa båda delar har slutligen vävts samman för att tolka och analysera resultatet. 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) förutsätter en abduktiv ansats att det sker justeringar 
av såväl teori och empiri under processens gång. I denna studie har det varit tydligt att det 
empiriska materialet bidragit med en positiv inställning till IKT. Resultatet visade även på 
betydelsen av sociala relationer och socialt stöd, vilket gjorde att teorin kompletterades med 
mindre ändringar och tillägg. Upptäckterna resulterade därför i att teorin kunde utvecklas och 
därmed knytas samman med det empiriska materialet. En abduktiv ansats möjliggör att 
kombinationen av den teoretiska referensramen och empirin bidrar med nya infallsvinklar, 
vilket har resulterat att en djupare förståelse har vuxit fram. Denna förståelse är enligt 
Alvesson & Sköldberg (2017) inte något som kan uppnås via endast induktion eller 
deduktion. 

3.4 Analysmetod 
Att bearbeta kvalitativ data är ett omfattande men nödvändigt arbete för att förenkla 
analysarbetet. Processen innebär att komprimera och systematisera det empiriska materialet 
och på så sätt sålla bort information som inte är användbar för frågeställningarna (Larsen 
2009). I denna studie användes innehållsanalys för bearbetning av det empiriska materialet. 
Innehållsanalys är en behjälplig och enkel metod för att systematiskt kunna kategorisera olika 
teman, vilket förenklar identifieringen av betydelsefulla mönster eller specifika svar. Det 
empiriska materialet kan därefter ställas i relation till såväl tidigare forskning som teorier, och 
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därmed resultera i ny kunskap (Watt Boolsen 2007; Larsen 2009). Enligt Denscombe (2009) 
är det en fördel om forskaren på förhand vet vilka frågor eller kategorier som är av intresse 
för undersökningen. Den förarbetade intervjuguiden var därför till stor hjälp vid fastställandet 
av de olika kategorierna för studien. Samtliga respondenters svar lästes igenom av oss båda 
författare för att sedan sortera in dem under passande kategorier som vi ansåg hade betydelse 
för att besvara såväl frågeställningar som syfte. Med hjälp av kodning kunde vi på ett smidigt 
sätt sortera in rätt material under rätt kategori, och på detta sätt skapades en övergripande bild 
över det empiriska materialet. Precis som Denscombe (2009) skriver genererade det i en 
djupare förståelse hur olika faktorer hänger samman och varför dessa faktorer förekommer. 
 
Hela analysprocessen genomsyrades av det som Denscombe (2009) benämner som en 
repetitiv process. Det innebär att vi i vårt analysarbete växlade mellan det empiriska 
materialet med tillhörande kategoriseringar samt koder och ställde det i relation till den 
teoretiska referensramen. På så vis har vi kunnat se tydliga samband mellan tidigare 
forskning och teorier med det empiriska materialet. Att gå fram och tillbaka mellan empiri, 
tidigare forskning och teorier bidrog även till att ny kunskap uppkom. Denna repetitiva 
process går i linje med den abduktiva ansats som tidigare beskrevs i studien. 

3.5 Etik 
Individskyddet är grundläggande krav inom forskningsvärlden. Det handlar om att forskaren 
på ett respektfullt sätt ska bedriva forskning som undviker att individer tar skada på något 
sätt. Det grundläggande kravet kan delas in i fyra huvudkrav, informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002). Vår studie är utförd i enlighet 
med de fyra riktlinjerna, vilket på ett tydligt sätt framfördes till våra respondenter. Samtliga 
intervjuer inleddes med att berätta syftet med undersökningen och hur respondenternas 
erfarenheter skulle bidra till det empiriska materialet. Vi klargjorde även att det empiriska 
materialet endast skulle komma att användas för forskningens ändamål, och inget annat. 
Vidare informerades det om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under 
studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan, utan anledning. Respondenterna 
informerades om att deras identitet skulle behandlas konfidentiellt och att det inte skulle gå 
att koppla samman citaten i resultatet med respondenternas identitet. Personliga uppgifter 
som ålder, kön och faktiska arbetsplats omnämndes inte heller. Vi som forskare har inte 
medvetet vinklat resultatet till vår fördel utan låtit det empiriska materialet tolkas med stöd av 
tidigare forskning och teori. Dock går det inte att garantera att vi förhållit oss helt neutrala 
gentemot materialet. Genom att rätta sig efter samtliga krav har vi genomfört denna studie på 
ett ärligt sätt med respekt för våra respondenters integritet. Förhållningssättet gentemot 
kraven ökar också tillförlitligheten för studien eftersom respondenten i större utsträckning 
kan känna en trygghet i att svara sanningsenligt. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det resultat som intervjuer med nio rektorer resulterat i. Vidare 
analyseras även resultatet med hjälp av teorier och tidigare forskning. För att skydda 
respondenternas identitet har vi valt att enbart referera till “respondenterna” eller hen. 
Avslutningsvis redogörs för studiens slutsatser utefter de frågeställningar som ställs för att 
besvara studiens syfte. 

4.1 Rektorers upplevda arbetssituation 
En tidigare undersökning har visat att rektorer har en alarmerande tung arbetsbelastning 
(Weyler 2013). Detta bekräftas även av samtliga rektorer i denna studie. Majoriteten av 
respondenterna uppger att de arbetar långt över 40 timmar per vecka för att kunna fullfölja 
sina uppdrag med den kvalitet de önskar. Nästan alla respondenter menar att rektorsuppdraget 
är för omfattande för en heltidstjänst. Yrket beskrivs som väldigt komplext på grund av olika 
krav och uppgifter som dagligen möter dem, vilket kräver en ständig beredskap och 
vaksamhet för oförutsedda händelser. 
 
Enligt Clark (2000) är det viktigt att individen känner meningsfullhet i sin yrkesroll då det 
kan bidra till motivation i arbetet, vilket kan generera balans mellan livets två sfärer. 
Resultatet visar att även om rektorerna beskriver det höga arbetstempot som betungande 
uppger majoriteten att de är positivt inställda till sitt arbete. De berättar att deras engagemang 
till att göra skillnad och påverka skolan till det bättre motiverar dem i arbetet. Detta kan i 
enlighet med vad Clark (2000) belyser vara en drivkraft till deras positiva inställning till sitt 
arbete. Den tunga arbetsbelastningen balanseras då upp av en känsla av mening i arbetet de 
utför vilket denna rektor tydliggör: 
 

“Jag tycker att det är ett av de coolaste arbetena jag vet/…./ Jag tycker jag har ett 
av de viktigaste jobben i samhället. Jag har inga problem med att motivera mig att 
gå till jobbet eller så. Jag vet att det jag gör är jätteviktigt, betyder mycket för 
många/.../ Det är jätteviktigt för mig om jag ska kunna motivera mig till att 
anstränga mig, att det måste kännas att det är viktigt.” 

4.2 Upplevelse av gränslöst arbete 
Aronsson (2018) redogör i sin rapport för att det gränslösa arbetet har luckrat upp gränserna 
mellan arbete och privatliv, vilket har medfört att dessa två sfärer lättare kan integreras med 
varandra. Den faktiska arbetsplatsen sätter inte längre några gränser för var, när och hur 
arbetsuppgifterna ska utföras. Trots detta beskriver sju av nio respondenter det gränslösa 
arbetet mestadels i positiva termer. De menar på att det skapar en frihet som de värderar högt 
och som uppfattas som en förmån i deras yrke. Majoriteten av respondenterna uppger att det 
gränslösa arbetet ger stor valmöjlighet att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras och 
att det medför en flexibilitet. Samtidigt belyser de att en konsekvens av det gränslösa arbetet 
är att det skapar mer arbete i och med att arbetet kan utföras var som helst, vilket kan försvåra 
hanteringen den höga arbetsbelastningen. Detta konstaterande stärks även i tidigare 
forskning, då Kelliher och Andersson (2010) förklarar att ett flexibelt arbete föredras även 
om det samtidigt innebär att arbetet intensifieras. Majoriteten av rektorerna menar att 
flexibiliteten skapar mer möjligheter att anpassa arbetet efter privatlivet, exempelvis uträtta 
privata ärenden där den förlorade arbetstiden på ett enkelt sätt kan arbetas ikapp på kvällen. 
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Flertalet av respondenterna belyser även att det gränslösa arbetet gör det möjligt att belägga 
arbetstiden på annan plats, då det finns delar av deras uppdrag där de behöver få sitta ostört 
och arbeta. Möjligheten att sitta hemma och arbeta skapar både effektivitet och ett lugn. 
Vilket förtydligas av en respondent som säger: 
 

“Det innebär att jag själv kan styra över min tid/.../ Att jag själv är herre över min 
egen arbetssituation. För om det är hög arbetsbelastning så måste du också ha stor 
valmöjlighet, vad jag vill göra eller vilka gränser jag vill sätta.” 

 
Detta kan tolkas som att det gränslösa arbetet genererar i en hög kontroll när det gäller 
arbetets utformning. De uppger att handlingsfriheten och valmöjligheten är två viktiga 
komponenter för att hantera den höga arbetsbelastningen. Detta kan betyda att de krav som 
arbetsbelastningen medför, med hjälp av hög kontroll i arbetet kan tillföra balans och en mer 
tillfredsställande arbetssituation. Detta går i linje med Karasek och Theorells (1990) krav, 
kontroll och stödmodell som menar att höga krav kan få negativa konsekvenser på hälsan om 
individen inte samtidigt har hög kontroll. 
 
Två rektorer är mindre positiva till det gränslösa arbetet på grund av att det leder till stress för 
dem. En rektor beskriver att det gränslösa arbetet medför en känsla av att aldrig bli färdig 
med sina arbetsuppgifter, att man alltid kan göra mer. Detta är enligt Allvin med kollegor 
(2006) vanligt i yrkeskategorier med låg grad av styrning i arbetet. En möjlig tolkning kan 
vara att bristen på gränser och struktur i arbetet orsakar dessa rektorers känsla av stress. Det 
finns då ingen annan än individen som kan säga när arbetet är tillräckligt bra. Detta går även i 
linje med Allvin med kollegor (2006) som menar att det gränslösa arbetet skapar stress, på 
grund av att bristen på struktur pressar individen att arbeta mer. 

4.2.1 Individens ansvar i ett gränslöst arbete 
Aronsson med kollegor (2012) konstaterar att det gränslösa arbetet för med sig högre krav på 
att individen själv ska kunna sätta gränser för arbetets omfattning och struktur. Rektorerna 
bekräftar detta och betonar att det gränslösa arbetet handlar om att själv kunna sätta gränser 
för sig själv och sitt arbete. En stor del av rektorerna förklarar att detta förhållningssätt är 
något som kommer med erfarenhet i sin yrkesroll. Det handlar om att lära sig att prioritera 
bland arbetsuppgifter, inse sina begränsningar och att arbetet inte alltid behöver vara perfekt. 
En respondent beskriver: 
 

“Man har ett jättestort egenansvar, det är ingen annan som kan ta ansvar för det. 
Jag förväntas sätta egna gränser. Men det är svårt om man har mycket 
prestationskrav på sig själv, höga krav på sig själv och att det man gör ska vara 
jättebra hela tiden. Det är farligt.” 

 
Majoriteten av rektorerna beskriver inte det stora ansvaret som belastande, utan snarare som 
en självklarhet. Några berättar också att det gränslösa arbetet skapar en frihet som är 
nödvändig för att klara av den tunga arbetsbelastningen. Detta kan tolkas som att kontrollen 
ökar i och med friheten, vilket Karasek och Theorell (1990) menar är en viktig del för att 
minska den negativa påverkan höga krav kan ha. När rektorerna själva har ansvaret för 
gränsdragningen kan det bidra till svårigheter att dra hållbara gränser, vilket ovanstående citat 
bekräftar. En möjlig tolkning skulle kunna vara att det egna ansvaret att dra gränser mellan 
arbete och privatliv sätter dem i en dubbel position, vilket kan ställas i relation till Clarks 
(2000) gränsteori. I föreliggande studie kan det ur en gränsteoretisk synvinkel beskrivas som 
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att rektorerna fungerar både som gränspasserare och gränsbevakare. Rektorerna passerar 
dagligen gränserna mellan arbete och privatliv samtidigt som de ansvarar för att bevaka sin 
egen gränsdragning. Således kan en konflikt uppstå då dubbelpositionen kan försvåra för 
individens gränsdragning, eftersom det är individen själv som bär ansvaret för att sätta 
gränser för arbetet. 

4.3 Balans 
Clark (2000) förklarar i sin gränsteori att arbete och privatliv kan beskrivas som två skilda 
sfärer som påverkar varandra. För att skapa balans mellan sfärerna krävs det att individen kan 
hantera gränserna däremellan. Resultatet visar att det skiljer sig från individ till individ hur 
balans uppnås mellan arbete och privatliv, men den sammantagna bilden är att balans i sig har 
en stor betydelse för individens välmående. Även om sju av nio rektorer mestadels är positiva 
till det gränslösa arbetet visar resultatet dock att endast sex av respondenterna anser sig ha en 
god balans mellan arbete och privatliv. Tre rektorer känner sig däremot inte lika tillfreds med 
balansen. En rektor förklarade att det gränslösa arbetet är positivt men att hen inte ännu har 
utformat en bra balans mellan sfärerna. Detta visar på att det gränslösa arbetet kan upplevas 
positivt trots att hen inte upplever en balans. Det är inte förvånande att det finns variationer i 
hur rektorerna skapar balans då Clark (2000) i sin teori belyser att gränser kan dras på olika 
sätt av olika individer. 
 
De sex rektorerna med upplevd balans ger en bild av att vara bra på att kunna upprätthålla 
tydliga gränser mellan arbete och privatliv. Samtidigt uppger de att de föredrar att arbeta 
gränslöst, med motiveringen att det skapar mer kontroll och struktur i arbetet. Som tidigare 
nämnts har friheten att själv välja var, när och hur arbetet ska utföras beskrivits som en klar 
fördel. Vidare belyser de sex rektorerna också att det är av stor vikt att kunna prioritera bland 
arbetsuppgifter för att uppleva denna balans, en förmåga de uppger att de har. Detta går i linje 
med tidigare forskning som har visat att individens möjlighet till självkontroll över arbetet 
har betydelse för en upplevd hög gränskontroll vilket i sin tur har betydelse för individens 
upplevelse av balans (Mellner et al. 2014). Även gränsteorin understryker att bland annat 
beslutsmöjligheter medför bättre möjligheter att skapa balans mellan arbete och privatliv 
(Clark 2000). Sett ur tidigare forskning och en gränsteoretisk synvinkel kan en tolkning vara 
att de sex rektorerna på grund av möjligheten att bestämma och planera sitt arbete upplever 
en hög gränskontroll och därmed också en balans mellan arbete och privatliv. 
 
Studiens resultat visar att de sex rektorerna som upplever balans mellan arbete och privatliv 
både integrerar och segmenterar. Balans kan alltså, enligt vårt resultat, uppnås oavsett hur 
gränserna mellan sfärerna dras. Clark (2000) pekar i sin forskning på samma fynd, att balans 
inte enbart kan uppnås på ett sätt utan att gränsdragningsstilen utgår ifrån individuella 
preferenser. Resultatet visar också på att det inte finns något tydligt mönster för vald 
gränsdragningsstil och livssituation. Ett exempel som styrker detta är två rektorer med barn i 
förskoleåldern där den ena föredrar att segmentera medan den andra anser det vara mer 
fördelaktigt att integrera. 
 
De tre rektorerna som upplever en mindre god balans mellan arbete och privatliv verkar ha ett 
mer komplext förhållande till det gränslösa arbetet. Detta tar sig i uttryck genom svårigheter 
att skapa tydliga gränsdragningar mellan de två sfärerna. De menar att arbetet många gånger 
får en negativ påverkan på privatlivet eftersom det blir svårare att koppla bort arbetet i 
privatlivet, vilket gör att tiden till återhämtning minskar. Mellner (2015) bekräftar detta i 
tidigare forskning där hon betonar vikten av återhämtning för individens välmående. Vidare 
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belyser Mellner (2015) att det som skapar svårigheter att mentalt koppla bort arbetet är den 
ständiga tillgängligheten gentemot arbetet. 
 
Vid en jämförelse av respondenterna som upplever balans och de som inte gör det kan en 
möjlig slutsats vara att den gränsdragningsstil som används inte verkar vara sammankopplad 
med individens upplevelse av balans. En tolkning kan då vara att den upplevda obalansen hos 
de tre rektorerna kan förklaras genom att de inte får arbeta efter den föredragna 
gränsdragningsstilen. De sex rektorerna får enligt vår tolkning arbeta efter den 
gränsdragningsstil de föredrar vilket kan förklara att de upplever sig ha balans trots att de i 
vissa fall arbetar mycket gränslöst. Detta stämmer även överens med tidigare forskning som 
betonar att balans uppnås när individen får arbeta efter den föredragna gränsdragningsstilen. 
Tidigare forskning visar även på att det finns ett samband mellan integrering och övertid 
(Mellner et al. 2014). Resultatet från föreliggande studie styrker inte detta påstående då 
hälften av respondenterna som integrerar inte arbetar övertid medan några rektorer som 
segmenterar däremot arbetar mycket övertid. 

4.4 IKT:s påverkan på arbetsupplevelsen 
IKT beskrivs av rektorerna som ett användbart hjälpmedel, och samtliga instämmer med att 
det underlättar mycket i deras dagliga arbete. Detta går helt i linje med vad tidigare forskning 
har kommit fram till. de Wet, Koekemoer och Nel (2016) menar att individers positiva 
inställning till IKT dels har att göra med tillgängligheten. Anställda kan på ett smidigt och 
snabbt sätt komma åt arbetsrelaterade dokument, datasystem och snabbt sprida information 
av betydelse. Vidare skriver forskarna att IKT möjliggör för ett mer effektivt arbete som 
kontinuerligt förbättrar kvalitén. Samtliga rektorer uppger att de inte hade kunnat föreställa 
sig ett arbete utan IKT, utan de menar på att det är en nödvändighet idag. Det handlar framför 
allt om fördelarna med att både ta emot och sända information på ett effektivt sätt, vilket även 
är tidsbesparande. En respondent beskriver, i likhet med några andra rektorer, att fördelen 
med de olika datasystemen är att personalen ständigt är uppdaterad på den senaste 
informationen. Större delen av respondenterna anser att IKT fungerar som ett hjälpmedel för 
att nå ut till deras största målgrupp, föräldrarna. Via mail, plattformar och bloggar kan 
information snabbt tillgodose flera hundra föräldrar. En rektor förtydligar: 
 

”Jag kan skriva ett meddelande på fem minuter sen är det 700 vårdnadshavare 
som läser det på tio minuter, det är fantastiskt, vilken möjlighet man har.” 

 
Rektorernas syn på IKT som ett hjälpmedel kan förklaras enligt Karasek och Theorells 
(1990) krav, kontroll och stödmodell genom att IKT kan likställas med ett instrumentellt stöd, 
då det både underlättar och förenklar många arbetsuppgifter i rektorernas dagliga arbete. 
Rektorerna beskriver även att IKT för med sig en känsla av kontroll, då de ständigt har 
tillgång till information oavsett var de befinner sig. Nästan alla uppger att de kollar arbetets 
smartphone och mail på kvällar och helger för att få en överblick över kommande dag, och att 
det i sin tur skapar kontroll. En möjlig tolkning är att rektorers frekventa användande av olika 
IKT-enheter har gjort att framförallt smartphone och mail fungerar som ett kontrollverktyg 
för att säkerställa att allt är i sin ordning. Enligt krav, kontroll och stödmodellen är kontroll en 
viktig faktor för att dämpa känslan av stress (Karasek & Theorell 1990). 
 
Även om alla är eniga om att IKT är en stor fördel i deras arbete förbises inte det faktum att 
det finns nackdelar, vilket tyder på en uppenbar paradox. En nackdel är tillgängligheten som 
IKT för med sig, vilket hos en del skapar stress och en känsla av att aldrig kunna koppla bort 



 

 19 

arbetet. Tidigare forskning belyser i likhet med de flesta rektorer att arbetsrelaterad IKT har 
en negativ påverkan på privatlivet, och kan ses som en orsak till att gränserna mellan arbete 
och privatliv inte är så tydliga (Berkowsky 2013; Sayah 2013). Mellner (2015) förklarar i sin 
studie att den mentala återhämtningen förhindras i det privata om individen använder sig av 
IKT i arbetsrelaterade syften. Å andra sidan poängterar en rektor att IKT i sig inte är en orsak 
till stress, utan att problematiken snarare ligger i människors förhållningssätt till den, och att 
det måste förbättras. Detta är något som Sayah (2013) lyfter fram i tidigare forskning där hon 
belyser vikten av öka förståelse för hur IKT påverkar balansen mellan arbete och privatliv. 
Tidigare forskning och resultat från denna undersökning pekar på att det finns ett behov av att 
informera hur IKT ska användas, samt hur det påverkar balansen mellan arbete och privatliv. 
Detta är något som kommer att presenteras vidare i denna studie. 
 
Ytterligare en nackdel, som uttrycks av ett fåtal av rektorerna, är att IKT skapar en viss 
frustration som grundas i att systemen ofta krånglar vilket är tidskrävande och därmed stör 
arbetet. Detta diskuterar även de Wet och Koekemoer (2016) som menar att individer i 
arbetssyfte har ett starkt beroende till sina IKT-enheter och datasystem, vilket gör att 
störningar i olika system skapar stress. Som tidigare konstaterat fungerar IKT som ett 
fördelaktigt kontrollverktyg. Däremot får IKT en mer negativ innebörd när kontrollen 
minskar, vilket då istället framkallar stress och frustration. Karasek och Theorell (1990) 
förklarar att individer som upplever minskad kontroll har en större risk att känna sig 
stressade, vilket i ett längre perspektiv kan orsaka ohälsa för individen. Detta tyder på att 
kontroll har stor betydelse för hur individer upplever IKT som ett kontrollverktyg. 
 
Majoriteten uppger att mail upptar en stor del av deras arbetstid, och att det bör finnas en 
större medvetenhet kring vilka som har användning av informationen och inte. Flertalet av 
rektorerna poängterar att de dagligen får stora mängder av mail och att det skapar ett 
stresspåslag. En respondent uttrycker följande: 
 

“Alltså mail är ett enormt stresspåslag för mig /.../ Alltså när man öppnar den så 
ligger det 300 mail liksom. Även om hälften kan vara sådant som man bara kan... 
NÄ, vad jag tycker det är jobbigt! Det är jättejobbigt!” 

 
Tidigare forskning beskriver att IKT har gjort att arbetet har blivit mer intensivt. Anledningen 
är att individer i större utsträckningen kan arbeta hemifrån, vilket både sparar tid från 
eventuell pendling samt effektiviserar arbetet då individen får arbeta ostört (Kelliher & 
Anderson 2010). Även om rektorerna i viss mån arbetar hemifrån bekräftar de inte att arbetet 
har intensifierats på grund av det. Snarare menar flertalet att de stora mängderna mail är 
tidskrävande och är delvis det som har intensifierat arbetet. Det finns inte alltid tid att läsa 
mailen under arbetstid, vilket medför att några rektorer gör det utanför arbetstid, vilket 
inkräktar på privatlivet. Den ständiga möjligheten att kunna läsa sina mail, var som helst, är 
ett stresspåslag för många av rektorerna. Detta bekräftas i tidigare forskning av Mellner 
(2015) som menar att ett minskat utrymme till känslo- och tankemässig avkoppling från 
arbetet leder till en ökad stress. En reflektion är att det bör vara i arbetsgivarens intresse att 
synliggöra problematiken angående mailutskick, som uppenbart verkar finnas. Därmed kan 
förståelsen för mailens stresspåverkan ökas och tydliggöra vikten av att bara skicka mail till 
de som verkligen har användningen av just den informationen. 
 
Ytterligare en nackdel enligt en respondent är att IKT har resulterat i en försvagning av de 
sociala relationerna i det dagliga arbetet, i och med att en stor del av kommunikationen sker 
via mail och smartphone. Enligt Härenstam (2010) kan IKT vara en orsak till att synen på de 
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sociala relationerna har förändrats, och att arbetet allt mer har individualiserats. Samtidigt 
belyser Härenstam (2010) att de sociala relationerna på arbetsplatsen är en betydelsefull 
faktor för en välmående personal. Respondentens upplevelse är att IKT bidrar till att den 
fysiska kontakten minskar och därmed påverkar möjligheten till att utbyta tankar och idéer 
verbalt. En möjlig tolkning kan då vara att försvagningen av de sociala relationerna till 
följd av den ökade användningen av IKT bidrar till ett minskat välmående. Även om IKT 
anses vara ett effektivt arbetsredskap ska inte sociala relationer i arbetslivet underskattas i 
effektivitetssynpunkt. Denna tolkning stärks också av Karasek och Theorells (1990) modell 
som benämner emotionellt stöd som en viktig faktor för att dämpa känslan av stress. 

4.5 Tekniker för att avgränsa 
Resultatet bekräftar, i likhet med vad Aronsson och kollegor (2012) redan konstaterat, att 
individer använder olika strategier för att avgränsa mellan arbete och privatliv. Rektorerna i 
studien uppger att de tillämpar strategier, och den mest förekommande tekniken är att ha 
skilda smartphones för arbete och privatliv. Rektorernas val av strategi bekräftas även i 
tidigare forskning som en effektiv metod för att mentalt koppla bort arbetet (Sayah 2013). 
Sayah (2013) menar att individer med hjälp av IKT kan avgränsa sig från arbetet och att IKT 
möjliggör för individer att hitta olika strategier. De vanligaste teknikerna i studien var att helt 
stänga av IKT-enheter, använda olika enheter för jobb respektive privatliv samt tillämpa 
automatiska funktioner för att hantera mail och samtal. Samtliga tekniker bekräftas även hos 
större delen av rektorerna i denna studie. En del valde att stänga av ljudet eller stänga av sin 
smartphone helt på kvällar och helger medan en rektor alltid lämnade kvar den på 
arbetsplatsen. Andra avgränsade genom att inte låta smartphonen ligga synligt. En rektor 
använde en automatisk funktion i outlook som gjorde att hen inte fick några mail under sin 
privata tid. Rektorernas val att använda sin smartphone som en markör för att avgränsa arbete 
från privatliv kan tolkas som att den har en tydlig koppling till arbetet för rektorerna. Att 
rektorerna använder sig av smartphonen som en markör överensstämmer med vad Allvin med 
kollegor (2006) kallar symboliska markörer. Dessa markörer har till syfte att skapa hållbara 
gränser mellan arbete och privatliv. Tidigare forskning bekräftar i likhet med rektorerna att 
IKT-relaterade arbetsverktyg ofta förknippas med arbete (Berkowsky 2013). Genom att då 
använda sin smartphone som en teknik för att avgränsa mellan de två sfärerna kunde 
rektorerna i större utsträckning mentalt koppla bort arbetet i den privata sfären. 
 
Ett par rektorer använde tiden för att markera när arbetet började samt slutade, och strävade 
med andra ord efter att hålla sig inom arbetstidsramen. Detta kan i enlighet med Aronsson 
och kollegor (2012) förklaras som ett klassiskt sätt att markera arbetets slut. De rektorer som 
strävade efter att använda tiden som en slutpunkt för arbetet var också de som arbetade minst 
övertid och upplevde en god balans. Detta kan tolkas som att tiden som en avgränsning är en 
effektiv teknik för att uppnå en balans mellan arbete och privatliv. Det kan även ses som en 
drivkraft till att effektivisera arbetet då majoriteten av rektorernas arbete sker under ordinarie 
arbetstid. 
 
Familjemedlemmar kan också fungera som en strategi för att dra gränser mellan arbete och 
privatliv, något som både styrks av respondenterna och Allvin med kollegor (2006). Enligt 
tidigare forskning har närstående en positiv inverkan för en individs förmåga att dra gränser. 
Närstående kan beskrivas som gränsbevakare vars uppgift är att se till att individen hanterar 
gränsdragningen mellan arbete och privatliv på ett balanserat sätt (Clark 2000). Flera av 
respondenterna bekräftade att närstående fungerar som en gränsbevakare som på olika sätt 
gör dem medvetna om när det är dags att sätta stopp för arbetet. Barnens skoltider tvingade 
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en rektor att sluta arbeta vid en viss tid för att sedan kunna återgå till eventuella 
arbetsuppgifter när barnen hade somnat. Ett par andra rektorer hade en partner som sa till 
dem när arbetet påverkade privatlivet negativt. En respondent uttrycker följande om när 
familjen tycker att hen arbetar för gränslöst: 
 

“Då taggar jag ner lite, haha. Får en liten tillsägelse hemifrån att nu får du sluta, 
nu håller du på med din mail hela tiden, det kan väl vänta. Då brukar jag faktiskt 
lyssna lite på dem/.../då inser jag att jag fokuserar för mycket på det och behöver 
fokusera på annat.” 

 
Flera uppgav också att de använde träning och andra sociala aktiviteter som ett sätt att 
avgränsa mellan sfärerna. I linje med detta menar Allvin med kollegor (2006) att det kan 
tvinga individen att mentalt koppla bort arbetet genom att planera in olika typer av aktiviteter. 
 
Den sammantagna bilden är att tekniker för att avgränsa är viktigt för den mentala 
återhämtningen för de flesta rektorerna. De olika förhållningssätten för hur tekniker 
upprätthålls beror till stor del på vilken livssituation respondenterna befinner sig i. Aronsson 
med kollegor (2012) menar att valet av strategi visar hur individen på bästa sätt utifrån sina 
egna förutsättningar uppnår balans, vilket är extra tydligt i resultatet. Även om majoriteten 
har mer eller mindre uttalade strategier för att skilja arbete och privatliv från varandra 
beskriver flera att de upplever svårigheter med avgränsningen. En respondent uttrycker 
följande om sin teknik för att avgränsa: 
 

“På helgen väljer jag ofta att stänga av telefonen, eller jag stänger inte av den men 
kan stänga av ljud och så. Och så liksom stålsätter jag mig för att inte gå och titta 
på den.” 

 
Att flertalet av rektorerna upplever svårigheter att helt koppla bort arbetet kan tolkas som att 
smartphonen sammankopplas med en känsla av trygghet. Har ingen information framgått via 
mail, samtal eller sms upplever rektorerna att de har kontroll. Detta överensstämmer med 
Karasek och Theorell som förklarar att en minskad känsla av kontroll kan generera i ett 
stresspåslag för individen (Karasek & Theorell 1990). 

4.6 Rektors tankar om en reglering gällande arbetets karaktär 
Majoriteten av rektorerna medger att det finns outtalade krav på att ständigt vara tillgänglig. 
En lösning på detta kan vara att införa en tillgänglighetspolicy vilket i en tidigare studie har 
visats minska individers upplevelse av krav på att vara tillgänglig (Mellner 2015). Detta kan 
däremot inte styrkas i resultatet från denna undersökning. Samtliga rektorer är eniga om att 
en sådan reglering snarare skulle framkalla mer stress, eftersom det skulle innebära 
begränsningar i deras arbete. En möjlig motivering till rektorernas negativa inställning till en 
sådan reglering skulle kunna vara att deras självstyre påverkas, och därmed även möjligheten 
att anpassa arbetstiden efter personliga förutsättningar. Utifrån krav, kontroll och 
stödmodellen kan det tolkas som att rektorerna upplever en förlorad kontroll om det sätts 
gränser för var, när och hur arbetet ska utföras, vilket skulle kunna öka risken för stress 
(Karasek & Theorell 1990). Rektorerna medger att friheten att kunna välja är den faktor som 
är mest avgörande för att minska känslan av stress. Däremot uppger flertalet rektorer att det 
kan vara bra att lyfta problematiken kring den outtalade tillgängligheten, genom att informera 
om vilka förväntningar som finns, i fråga om krav på tillgänglighet. Denna typ av information 
kan enligt Karasek och Theorell (1990) tolkas som en form av instrumentellt stöd för 
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rektorerna. Genom att informera och tydliggöra vilka förväntningar organisationen har på 
sina anställda kan det minska känslan av att behöva vara tillgänglig utanför arbetstid. 
Informationen möter då allas behov, den begränsar ingen men samtidigt kan den fungera som 
ett socialt stöd för de som upplever den outtalade tillgängligheten som ett problem. 

4.7 Krav och kontroll 
Rektorerna har dubbla uppdrag, ett kommunalt och ett statligt. Flertalet av rektorerna 
upplever att det ofta blir en kollision mellan dessa och att det skapar en otydlighet i 
uppdragen. En respondent uttrycker följande: 
 

“Man är i brännpunkten som rektor från så många olika håll. I mitten är det en 
rektor och varje rektor i hela Sverige har ett statligt uppdrag/.../sen är jag 
kommunalt anställd och kommunens politiker har också uppdrag som de vill att 
skolorna i X ska göra.” 

 
En del av rektorerna har med erfarenhet lärt sig att förhålla sig till kraven de dubbla 
uppdragen medför, medan andra upplever situationen mer utmanande. Några av 
respondenterna menar att krav som till exempel kvalitetsmätningar är en naturlig del av 
arbetet. De förklarar att det är både rimligt och nödvändigt att det finns förväntningar på att 
skolan hela tiden ska förbättras. Några påverkas inte nämnbart av dessa krav, medan några 
andra beskriver dem som en stressfaktor som skapar frustration. 
 
Den sammantagna bilden är att rektorerna har en hög ambitionsnivå och ställer höga krav på 
sig själva. En drivkraft till detta är att de vill känna sig tillfreds med att de utför ett bra arbete 
som resulterar i en förbättrad verksamhet. Som tidigare nämnts beskriver majoriteten av 
rektorerna att uppdraget inte ryms på 40 timmar, vilket motiverar dem att arbeta utanför 
ordinarie arbetstid. Kelliher och Andersson (2010) menar att drivkraften till att arbeta mer 
intensivt och producera ett bättre resultat kan vara grundat i att medarbetare som arbetar 
flexibelt känner en tacksamhetsskuld gentemot arbetsgivaren för friheten och det givna 
förtroendet. Möjligtvis kan detta vara en bidragande faktor till rektorernas höga krav på sig 
själva. 
 
Samtliga respondenter menar att de har den kompetens som behövs för att utföra det uppdrag 
som är ålagt dem. Vid tillfällen där kompetens saknas förklarar rektorerna att de kan vända 
sig till kommunens stödfunktioner för hjälp. En rektor berättar att känslan av kontroll ökar 
genom att det till exempel finns en HR-avdelning som bistår med den kunskap som saknas. 
Majoriteten av rektorerna betonar även att den erfarenhet de har från yrket tillsammans med 
formell utbildning har lärt dem att prioritera bland arbetsuppgifterna. Alla rektorer menar att 
de i stor utsträckning själva kan styra över arbetet. Skollagen beskriver vad en rektor är ålagd 
att göra men utöver det berättar rektorerna att de har en stor frihet i hur arbetet ska utföras 
och vilken inriktning skolan ska ha. Några menar att uppdraget är ganska otydligt men 
poängterar samtidigt, som tidigare nämnts, att de uppskattar friheten då det skapar en känsla 
av kontroll. En respondent menar att en högre grad av styrning hade resulterat i mer stress. 
Budgeten är det område som flertalet rektorer menar att de däremot inte har inflytande över. 
Detta skapar i många fall en frustration då de inte alltid kan vidta de åtgärder de anser behövs 
för att förbättra organisationen. Karasek och Theorell (1990) definierar kontroll utifrån vilket 
inflytande individen har över beslut och om individen har den kunskap eller de 
förutsättningar som behövs för att klara av att utföra arbetet. Sammantaget visar resultatet i 
studien att rektorerna upplever stor kontroll i arbetet. Framförallt kommer denna kontroll 
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ifrån kunskap de fått genom utbildningar, erfarenhet från yrket och inte minst den makt och 
inflytande de upplever sig ha. Clarks (2000) gränsteori beskriver att förutsättningarna för att 
skapa balans mellan de två sfärerna ökar när individen har hög kompetens, färdigheter och 
beslutsmöjligheter. Som tidigare nämnts upplever majoriteten av rektorerna att de har en god 
balans mellan arbete och privatliv. En tolkning utifrån gränsteorin är att rektorerna har 
tillräcklig kunskap och makt att styra över sitt arbete, vilket innebär att de upplever kontroll 
över sin egen arbetssituation. Utifrån denna kontroll kan rektorerna tänkas ha goda 
förutsättningar att själva skapa en balans mellan arbete och privatliv. 
 
Enligt Karasek och Theorell (1990) påverkar krav, kontroll och socialt stöd tillsammans en 
individs upplevelse av stress. Trots att kraven som ställs på rektorerna är mycket höga, och 
enligt flera av dem kräver mycket mer än en heltidstjänst verkar få känna sig ohälsosamt 
stressade. Vår tolkning är att de upplever hög kontroll genom sitt chefskap vilket ger dem bra 
förutsättningar att hantera kraven. Detta går även i linje med Karasek och Theorells (1990) 
teori som menar att en individ kan klara höga krav utan negativ påverkan på välbefinnandet, 
genom att samtidigt ha hög kontroll. Detta bekräftas i resultatet då rektorerna upplever stress 
och frustration när kontrollen försvinner. Exempel på detta är den styrda budgeten och den 
tidspressade situation medarbetarsamtalen medför. En slutsats kring rektorernas 
arbetssituation är att majoriteten befinner sig i vad Karasek och Theorell (1990) benämner 
som aktiva arbeten. I dessa arbeten är inte de höga kraven negativa, utan kan till och med 
främja individens produktivitet på grund av att de samtidigt har hög kontroll och socialt stöd. 

4.8 Socialt stöd 
Resultatet visar att alla rektorerna upplever att socialt stöd har en stor betydelse i deras arbete 
och beskrivs av flera som livsviktigt för att orka med arbetsbelastningen. Detta resultat 
bekräftas av tidigare forskning som menar att socialt stöd har stor betydelse för individens 
förmåga att hantera höga krav och hög arbetsbelastning (Karasek & Theorell 1990). Även 
Nordin (2010) fastslår att socialt stöd påverkar individens hälsa positivt, vilket kan förklara 
varför rektorerna anser det sociala stödet vara av stor vikt. Samtliga rektorer är överens om 
att det mest betydelsefulla sociala stödet kommer från kollegor, där de får ett ömsesidigt 
utbyte av erfarenheter samt en känsla av trygghet. Fyra rektorer var tydliga med att påpeka att 
de aldrig hade kunnat tänka sig att arbeta ensamma som rektor på en skola. Enligt majoriteten 
av rektorerna är det nödvändigt att ha en kollega att diskutera med eftersom rektorsyrket 
många gånger ställer dem inför oväntade situationer som kräver en kunskap som de inte alla 
gånger besitter. Kollegorna tillför inte bara socialt stöd utan också en arbetsglädje som är av 
stor vikt för arbetet. 
 
Åtta av nio respondenter upplever att de har en stöttande chef som finns behjälplig om 
situationen kräver det. En respondent uttrycker dock ett önskemål om fler möjligheter att 
diskutera problem och upplevelser med sin chef. Det sociala stödet från kollegor och chefer 
som beskrivs ovan, förklarats av Karasek och Theorell (1990) som emotionellt stöd, vilket är 
en faktor som kan dämpa individens känsla av stress. Detta bekräftas i föreliggande studie 
som visar att respondenten som önskar mer socialt stöd från sin chef är en av dem som 
upplever mer stress och obalans mellan arbete och privatliv, jämfört med övriga 
respondenter. Det kan även förklaras utifrån Waldenström (2010) som menar att bristande 
socialt stöd ökar risken för ett försämrat välmående. Övriga respondenter menar att de har 
socialt stöd från sin chef, och majoriteten av dem beskriver inte i samma grad sig vara 
stressade. En tolkning kan vara att det emotionella stödet rektorerna upplever har betydelse 
för att minska känslan av stress. Detta överensstämmer med tidigare forskning som menar att 
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emotionellt stöd, utöver kontroll, kan dämpa den negativa effekten av arbetets krav (Karasek 
& Theorell 1990). 
En annan form av socialt stöd som respondenterna lyfter fram är konkret hjälp genom 
avlastning av arbetsuppgifter. Några rektorer har en administratör på sin skola som hjälper 
dem med administrativa arbetsuppgifter. Alla rektorerna uppger att de har tillgång till hjälp 
med bland annat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöfrågor. Rektorernas komplexa arbete 
försvårar för dem att inneha en spetskompetens inom samtliga områden, vilket gör denna 
hjälp nödvändig. En rektor uttrycker att hen inte hade klarat arbetet utan stödfunktionerna. 
Socialt stöd som ges i form av hjälp med arbetsuppgifter benämns som instrumentellt stöd, 
och är en del av det sociala stöd som kan minska risken att drabbas av ohälsosam stress 
(Karasek & Theorell 1990). Det sociala stödet från kommunförvaltningens stödfunktioner 
beskrivs av respondenterna även vara emotionellt, då de kan vända sig dit för att diskutera, 
utbyta tankar och idéer. Rektorerna anser att stödfunktionerna har en betydande roll då de 
fungerar som ett socialt stöd som underlättar för den höga arbetsbelastningen. Resonemanget 
styrks Nordin (2010) som förklarar att socialt stöd har en skyddande effekt för individen vid 
hög arbetsbelastning, vilket kan minska känslan av stress. 
 
Även om det arbetsrelaterade sociala stödet framhålls som det primära av majoriteten, visar 
sig även socialt stöd från privatlivet vara av betydande karaktär. Rektorerna använder en 
partner för att ventilera tankar och bekymmer, men samtidigt förklarar respondenterna att de 
försöker undvika att prata om jobbet med sina närstående, framförallt de negativa sakerna. 
Några menar att det är viktigare att prata om saker som inte har en koppling till arbetet med 
sin partner. 
 
Sammantaget visar resultatet att rektorerna upplever både instrumentellt och emotionellt stöd. 
Störst tillgång har de till emotionellt stöd. Tidigare forskning visar att socialt stöd från chefen 
är av störst betydelse för att dämpa de negativa effekterna av höga krav (Karasek & Theorell 
1990). Resultatet från denna studie visar snarare att socialt stöd från kollegor är mest 
avgörande för rektorernas välmående. Flera av rektorerna betonar att det är av stor vikt att ha 
människor omkring sig som verkligen förstår yrkets komplexitet. Anledningen till detta kan i 
enlighet med Nordin (2010) vara att kollegorna har större förståelse för arbetets karaktär och 
därmed kan ge ett bättre stöd utifrån det aktuella problemet. 
 
Resultatet visar att majoriteten av rektorerna inte upplever sig vara ohälsosamt stressade 
vilket kan förklaras genom den kontroll och det sociala stöd de upplever sig ha. Detta resultat 
överensstämmer med Karasek och Theorells (1990) teori, som menar att socialt stöd och 
kontroll kan dämpa individens stressnivå orsakat av höga krav. Vår tolkning är att det sociala 
stödet från kollegor, chefer och kommunens olika stödfunktioner ökar rektorernas känsla av 
kontroll. Detta beror på att de får del av andras erfarenhet och kunskap, samtidigt som de kan 
ventilera oro och funderingar. Socialt stöd bidrar därmed till att de eventuellt negativa 
effekterna av höga krav har dämpats. Detta går i linje med tidigare forskning som menar att 
socialt stöd fungerar som en stötdämpare mellan psykologiska krav och negativa effekter på 
hälsan (Karasek & Theorell 1990). Det kan också vara som Nordin (2010) menar, att det 
höga sociala stöd majoriteten av rektorerna upplever hindrar dem att påverkas av stress, som 
annars hade uppkommit. 

4.9 Slutsatser 
Syftet med studien var att bidra med en ökad förståelse för hur rektorer hanterar det gränslösa 
arbetet och i vilken utsträckning IKT och socialt stöd är relaterat till deras förmåga att hantera 
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det gränslösa arbetet. Syftet besvarades med hjälp av tre frågeställningar som undersökte hur 
rektorerna hanterar det gränslösa arbetet och vilken betydelse IKT och socialt stöd har för 
rektorernas förmåga att hantera det gränslösa arbetet. Den övergripande slutsatsen är att 
rektorerna har en positiv inställning till det gränslösa arbetet, mycket på grund av den frihet 
och flexibilitet det medför. Vidare har kontroll över arbetet visats vara en viktig faktor för att 
hantera det gränslösa arbetet på ett tillfredsställande sätt. Rektorernas upplevelse av det 
gränslösa arbetet har även visat sig påverkas av om de får arbeta efter den prefererade 
gränsdragningsstilen eller inte. 
 
Ytterligare en slutsats är att IKT är ett nödvändigt arbetsredskap i rektorernas arbete, men att 
det samtidigt också för med sig negativa aspekter. Dessa grundar sig framförallt i den 
ständiga tillgängligheten som IKT medför, vilket kan gå ut över privatlivet på ett negativt 
sätt. Denna konsekvens kan därmed bidra till att det blir svårare att dra gränser och 
upprätthålla balans mellan arbete och privatliv. IKT kan även bidra till att den sociala 
interaktionen på arbetsplatsen minskar, då mycket av kommunikation kan ske via digitala 
forum. 

4.9.1 Hur hanterar rektorerna det gränslösa arbetet? 
Den sammantagna bilden är att rektorerna har en mycket hög arbetsbelastning och att arbetets 
innehåll inte ryms inom ordinarie arbetstidsram. Flertalet uppger att de arbetar långt över 40 
timmar för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter. Trots detta har majoriteten en positiv 
inställning till det gränslösa arbetet eftersom det ger dem möjligheter att själv kunna styra 
över sin egen arbetstid, en frihet som uppskattas. Flera poängterar även att friheten är en 
nödvändighet för att hantera den höga arbetsbelastningen. 
 
Majoriteten av rektorerna belyser dock att det gränslösa arbetet har luckrat upp gränserna 
mellan livets två sfärer och att arbetet kan göra intrång i privatlivet på ett negativt sätt. De 
alltmer otydliga gränserna mellan arbete och privatliv ställer högre krav på rektorernas 
egenansvar, och på att de själva drar tydliga gränser mellan arbete och privatliv. En slutsats är 
att rektorernas förmåga att hantera det gränslösa arbetet beror på om de får arbeta efter den 
gränsdragningsstil de föredrar. Rektorerna som får integrera eller segmentera arbete och 
privatliv efter sina önskemål har visats hantera det gränslösa arbetet på ett mer 
tillfredsställande sätt. 
 
För att skapa en balans har det framkommit att rektorerna medvetet och omedvetet har 
utvecklat olika strategier för att hantera det gränslösa arbetet. Teknikerna varierar från individ 
till individ, men studien har tydligt visat på att rektorer i hög grad förknippar smartphonen 
med arbete. Det har medfört att majoriteten väljer att ha skilda smartphones för arbete och 
privat bruk. Teknikerna varierade, men ett mönster som framkom var att den valda tekniken 
hade en koppling till livssituationen, då en del använde familjemedlemmar som hjälp att 
avgränsa medan andra använde aktiviteter av olika slag. 

4.9.2 Vilken betydelse har IKT för rektorernas förmåga att hantera det 
gränslösa arbetet? 

IKT har visats underlätta för rektorernas höga arbetsbelastning genom att arbetet blir mer 
effektivt, då de snabbt och tydligt kan förmedla och ta emot viktigt information. 
Sammantaget kan sägas att rektorerna har en positiv syn på IKT och att det är ett viktigt 
hjälpmedel, samt att IKT är en förutsättning för att hantera det gränslösa arbetet. Detta beror 
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framförallt på att IKT möjliggör för att skapa kontroll både i och över arbetet. Kontrollen har 
visats vara avgörande för att rektorerna ska klara den höga arbetsbelastningen och hantera det 
gränslösa arbetet. Enligt Karasek och Theorell (1990) är kontroll sedan tidigare en känd 
faktor för att dämpa negativa effekter av höga krav, vilket bekräftas i denna studie. 
 
En del av respondenterna påpekar att IKT försvårar hanteringen av det gränslösa arbetet. 
Detta beror på att det öppnar upp för respondenterna att ständigt vara nåbara både i och 
utanför arbetet, vilket bidrar till stress hos några rektorer. IKT-enheterna möjliggör dock för 
att arbetet kan utföras var och när som helst, vilket flera rektorer uppskattar. IKT fungerar lite 
motsägelsefullt som en teknik för att avgränsa mellan arbete och privatliv, men är samtidigt 
en orsak till att gränserna mellan sfärerna blivit otydligare. Vår tolkning av IKT:s betydelse 
är att det paradoxalt nog fungerar som ett socialt stöd för rektorerna i arbetet, men att IKT 
även för med sig ett större behov av socialt stöd för att hantera det gränslösa arbetet. 
Individens förmåga att lära sig att hantera IKT på ett sunt sätt är delvis en lösning till ett mer 
hållbart arbetsliv. 

4.9.3 Vilket socialt stöd finner rektorerna för att hantera det gränslösa 
arbetet? 

Samtliga rektorer medger att det sociala stödet utgör en enorm avlastning i deras arbete. Flera 
understryker att arbetet inte hade varit hållbart utan detta stöd. Ur arbetssynpunkt uppger de 
att det emotionella stödet från kollegorna är mest betydelsefullt, eftersom rektorerna då kan 
utbyta erfarenheter och få stöttning. De lyfter även fram att det instrumentella stödet avlastar 
dem i det dagliga arbetet genom ekonomi och personalstöd. Av resultatet att döma går det 
inte att se en tydlig koppling mellan rektorers hantering av det gränslösa arbetet och ett 
socialt stöd. Det kan snarare diskuteras i termer av att det sociala stödet fungerar som en slags 
buffert som möjliggör för rektorer att faktiskt hantera det gränslösa arbetet. Det sociala stödet 
dämpar därmed de negativa effekterna av en hög arbetsbelastning, vilket gör att majoriteten 
har en positiv inställning till gränslösa arbetet. Ett frågetecken att reda ut blir då hur 
rektorerna hade hanterat det gränslösa arbetet om de inte erhållit det sociala stödet som de 
tillges idag? 
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5. Diskussion 
I denna avslutande del diskuteras faktorer som kan ha påverkat studiens slutsatser. Kapitlet 
inleds med reflektioner kring vad resultatet visat och intressanta insikter som uppkommit 
under studiens gång. Vidare diskuteras hur valda metoder kan ha påverkat resultatet. 
Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag till forskningsfältet samt förslag på vidare 
forskning. 

5.1 Reflektioner 

5.1.1 Är ett gränslöst arbetssätt det nya sättet att arbeta? 
Denna studie har en hermeneutisk ansats vilket innebär att vi redan innan studien hade en 
förförståelse för det gränslösa arbetet och rektorers arbetssituation. Vi förväntade oss att det 
gränslösa arbetet skulle förknippas med en mer stressfull arbetssituation, och att IKT skulle 
vara starkare kopplat till stress. Under studiens gång har resultatet dock omkullkastat vår 
förförståelse. Från att ha antagit att det gränslösa arbetet är en källa till stress har resultatet 
snarare visat att friheten i det gränslösa arbetet kan mildra känslan av stress för 
respondenterna i denna studie. Rektorerna är eniga om att en reglering över arbetets tid och 
rum hade upplevts som en begränsning, och då framkallat mer stress. Detta är ytterligare en 
tydlig indikation på att friheten i gränslösa arbetet är en förmån i arbetet som inte de inte vill 
förlora. 
 
En intressant aspekt utifrån resultatet är att några av rektorerna uppger att de inte arbetar så 
mycket gränslöst utan har en god balans mellan arbete och privatliv, trots att de arbetar 50 till 
60 timmar i veckan. En reflektion över att flertalet av respondenterna i denna studie inte 
upplever sin övertid särskilt betungande kan vara deras starka engagemang till arbetet. 
Således kan engagemang anses vara en drivkraft som gör att många rektorer inte reflekterar 
över sina långa arbetsdagar, då de drivs av att göra skillnad och förbättra verksamheten. 
Angående påståendet att de inte arbetar så mycket gränslöst formas frågan; Har det gränslösa 
arbetet normaliserats och integrerats till att bli en naturlig del av livet i sin helhet, utan att de 
inte ens tänker på det? 
 
Samtidigt som resultatet pekar på en övergripande positiv inställning till det gränslösa arbetet 
påpekar flertalet av rektorerna att de har kollegor som arbetar mycket gränslöst. Enligt 
respondenterna har dessa kollegor en mer negativ syn på deras arbetssituation, som upplevs 
långt ifrån hållbar. En möjlig förklaring till varför vi inte lyckades komma i kontakt med 
denna typ av rektorer kan säkerligen förklaras av att deras tunga arbetsbelastning och 
stressiga arbetssituation inte gav utrymme för en intervju. Dessa rektorers potentiellt mer 
negativa syn på det gränslösa arbetet stämmer överens med en tidigare undersökning över 
rektorers arbetssituation. Bland de studerade rektorerna var det vanligt förekommande att 
arbetet till stor del inkräktar på privatlivet och att inga tydliga gränser förekom (Weyler 
2013). Dessa rektorers förhållningssätt till det gränslösa arbetet kan enligt Berkowsky (2013) 
orsaka negativa konsekvenser för individens välmående. Hade vi kommit i kontakt med de 
rektorer som har en mer negativ inställning till det gränslösa arbetet hade resultatet säkerligen 
sett annorlunda ut. 
 
Utifrån studiens resultat och den teoretiska referensramen talar mycket för att det gränslösa 
arbetslivet är här för att stanna. I enlighet med Allvin med kollegor (2006) ställer det högre 
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krav på individen att själv avgöra när arbetet är färdigt för dagen. Med belägg i tidigare 
forskning, teori och empiri går det att säga att individen bär ett stort ansvar för strukturen i 
sitt arbete. För att kunna utnyttja fördelarna med ett gränslöst arbete handlar mycket om att 
själv kunna sätta gränser för att skapa en balans mellan livets två sfärer. För de som lyckas 
åstadkomma en bra balansgång är det gränslösa arbetet att föredra, eftersom det skapar en 
flexibilitet som kan underlätta för individens privatliv. Dock kvarstår farhågan för de som 
inte äger förmågan att själva dra gränser, hur går det för dem? Vems är egentligen ansvaret 
att sätta gränser i ett alltmer individualiserat och tillgängligt arbetsliv? Avslutningsvis verkar 
det som att i ett allt mer gränslöst arbetsliv blir just gränser det viktigaste verktyget för att 
förhålla sig till en sund balansgång mellan arbete och privatliv. 

5.1.2 IKT - ett nödvändigt arbetsredskap? 
Det gränslösa arbetets genomslag på arbetsmarknaden kan tydlig sammankopplas med 
teknikens radikala utveckling. Som resultatet visar anser rektorerna att IKT-enheter är ett 
hjälpmedel, och att ett arbete utan IKT inte hade varit möjligt. Smartphones som “Kontoret 
på fickan” gör information tillgänglig var man än befinner sig i världen. Samtidigt som IKT 
är fördelaktigt går det inte att förbise vissa av respondenternas tydliga indikationer på att IKT 
genererar ett visst stresspåslag. Det finns tydliga tendenser på att IKT försvårar för individen 
att upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv, då det ständigt finns tillgängligt och 
tillfredsställer individens kontrollbehov. Relationen till IKT skulle kunna beskrivas som en 
form av “hatkärlek”, den är svår att arbeta utan men samtidigt svår arbeta med. Med detta i 
tankarna formas frågan hur organisationer och individer i framtiden ska hitta en väg att 
hantera stressen som IKT kan resultera i. Denna problematik stärker resonemanget kring 
varför en reglering, gällande vilka förväntningar som finns utanför arbetstid, är en eventuell 
lösning. Detta skulle kunna innebära att stress minskas för de som upplever det gränslösa 
arbetet påfrestande, utan att begränsa för dem som uppskattar tillgängligheten. 

5.1.3 Nya former av socialt stöd? 
Denna studies resultat har visat att socialt stöd är indirekt kopplat till respondenternas 
förmåga att hantera det gränslösa arbetet. Det sociala stödet fungerar som en buffert för att 
dämpa dess negativa effekter, och därmed öka deras förmåga att hantera det gränslösa 
arbetet. Däremot har det varit tydligt att det som direkt hjälper rektorerna att hantera det 
gränslösa arbetet är vilken typ av gränsdragningsstrategi de tillämpar. Vi anser att valet av 
gränsdragningsstrategi kan ses som en form av socialt stöd för rektorerna. Detta kan 
motiveras genom att det gränslösa arbetet mestadels sker utanför arbetstid och att olika 
strategier kan fungera som en sätt att hantera det gränslösa arbetet. Familjen och sociala 
aktiviteter utanför arbetstid är exempel som mer eller mindre tvingar individen att avgränsa 
sig från sitt arbete. Om nu det gränslösa arbetet är det nya sättet att arbeta blir således 
familjemedlemmar och sociala aktiviteter ännu viktigare som socialt stöd för att kunna skapa 
ett hållbart och sunt förhållande till arbetet. Ett arbete utan tydliga avgränsningar kan försvåra 
att rent fysiskt och psykiskt sätta punkt för arbetsdagen, därför är det sociala stödet från 
familjen eller sociala aktiviteter en viktig hjälp för individen att inse när det är dags att koppla 
bort arbetet. Med belägg i detta anser vi därför att gränsdragningsstrategier kan diskuteras 
som en form av socialt stöd. 
 
Det sociala stödet är förknippat med mänskliga handlingar, oavsett om det är instrumentellt 
eller emotionellt (Waldenström 2010). Denna studie har visat att även IKT fungerar som en 
typ av stöd i rektorernas arbete. Det är ett hjälpmedel som de inte hade klarat sig utan. IKT:s 
radikala utveckling de senaste decennierna har gjort att tekniken har integrerats och blivit en 



 

 29 

naturlig och nödvändig del av arbetet. Med detta konstaterat, kan IKT diskuteras som en ny 
form av socialt stöd. 

5.1.4 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis kan sägas att rektorerna generellt sett har ett stort engagemang till sitt arbete. 
De upplever höga krav men har samtidigt hög kontroll och ett stort socialt stöd. Den största 
anledningen till varför flera av rektorerna arbetar gränslöst är för att de brinner för att utföra 
ett arbete av hög kvalitet. Det finns en tillfredsställelse som rektorerna beskriver i att förbättra 
och göra skillnad i organisationen. Problematiken för rektorerna ligger snarare i yrkets 
komplexitet och i att tjänsten upplevs för omfattande för att rymmas på 40 timmar. Mer 
avlastning i arbetet kan innebära att rektorerna får ökade möjligheter att slutföra uppdraget, 
inom arbetstidsramen, med den kvalitet de önskar. Därför ser vi ett behov av att arbetsgivaren 
tar ett större ansvar för att se till att rektorerna får mer avlastning, i form av instrumentellt 
stöd. 

5.2 Metoddiskussion 
I detta stycke genomförs en kritisk diskussion kring de metodologiska beslut som tagits i 
studien. Har besluten varit lämpliga för studiens syfte och hur kan dessa metodologiska val 
ha påverkat resultatet? 

5.2.1 Metodval 
Valet att använda sig av en kvalitativ metod ansågs i enlighet med Denscombe (2009) som 
det mest lämpade då respondenternas upplevelser och erfarenheter skulle studeras. 
Undersökning hade även kunnat genomföras kvantitativt i form av till exempel enkäter, vilket 
på så vis hade resulterat en i större volym av respondenter. Trovärdigheten hade eventuellt 
ökat då tolkningen inte främst utgår ifrån forskaren utan ifrån statistiska signifikanser. Dock 
fångar inte kvantitativa metoder samma nyanser och variationer som en kvalitativ metod gör 
(Denscombe 2009). Då studien syftade till att öka förståelsen för hur rektorer hanterar deras 
arbetssituation hade en kvantitativ metod inte varit fördelaktigt. 

5.2.2 Urval 
Som tidigare nämnts i diskussionen hade ett annat urval säkerligen medfört ett annat resultat. 
Om vi hade kommit i kontakt med en urvalsgrupp som upplever det gränslösa arbetet mer 
problematiskt går det inte att utesluta att resultatet sett annorlunda ut. Mer tid för studien hade 
möjligtvis skapat bättre förutsättningar för att komma i kontakt med respondenter som 
upplever det gränslösa arbetet mer svårhanterligt. Utifrån informationen i vårt 
informationsmail var det var upp till respondenterna att avgöra huruvida de arbetade gränslöst 
eller inte. Det kan diskuteras om en annan typ av urval, där forskarna har mer kontroll över 
om respondenterna uppfyller kriterierna för undersökningen, hade kunnat generera ett annat 
resultat. Detta är något vi hade prioriterat om vi skulle göra en liknande undersökning i 
framtiden. 
 
Om ett sannolikhetsurval tillämpats i denna studie hade resultatet troligen genererat ett 
missvisande och irrelevant material, då det hade krävts betydligt fler intervjuer för att få fram 
data som kan besvara syftet. Ett subjektivt urval, som bygger på icke-sannolikhet, ansågs 
därför vara det mest lämpliga. Anledningen är att det tillåter forskaren att närma sig en 
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relevant urvalsgrupp som kan generera ett mer informativt material (Denscombe 2009). 
Denna studie tillämpade även ett bekvämlighetsurval, motivet till detta var tidsbrist samt 
svårigheter att få respons från de tillfrågade rektorerna. Bekvämlighetsurvalet kan försvaras 
genom att vi på förhand inte hade någon kunskap om rektorerna som tillfrågades, eftersom 
informationsmailet skickades till över 50 slumpmässigt utvalda rektorer. Fokus låg snarare på 
kriteriet att rektorerna skulle arbeta gränslöst. 
 
I studien har vi inte primärt tagit hänsyn till varken kön eller ålder, då dessa faktorer inte 
ansågs vara av någon större betydelse för att besvara syftet med undersökningen. Vi har 
därför inte fokuserat på en jämn fördelning ur ett genusperspektiv, trots resulterade studien i 
sex kvinnor och tre män. 

5.2.3 Datainsamling 
Enligt Denscombe (2009) är intervjuer mer fördelaktigt för att undersöka känslor, upplevelser 
och erfarenheter än till exempel enkätformulär. Med anledning av föreliggande studies syfte 
ansågs därför intervjuer vara den mest lämpliga metoden för insamling av empirin. Vi tror 
därför inte att vi hade fått ett bättre resultat av att använda någon annan datainsamlingsmetod. 
 
Ett tydligt mönster vi kunde utläsa var att rektorerna i flera fall arbetade mer gränslöst än de 
själva var medvetna om. Det fanns inga indikationer på att rektorerna hade anledning att inte 
tala sanning. En tolkning kan därför vara att rektorerna snarare normaliserat det gränslösa 
arbetet, vilket gjorde att de inte direkt såg på vilka sätt de arbetade gränslöst. Genom 
följdfrågor kunde vi säkerställa en mer tillförlitlig bild över rektorernas arbetssituation och 
därmed ett mer trovärdigt material (Trost 2010). För att ytterligare kontrollera 
respondenternas utsagor om hur de arbetar och hanterar det gränslösa arbetet hade 
intervjuerna kunnat kombineras med till exempel observation. Denna metod ger forskaren 
direkt tillgång till det som undersöks istället för att förlita sig på vad respondenterna säger att 
de gör (Denscombe 2009). Denna metod bedömdes dock omöjlig då det gränslösa arbetet inte 
sker på arbetsplatsen. 
 
Innehållsanalys valdes som analysmetod i denna studie. Risken med denna metod är att 
beskrivningar rycks ur sin kontext och därmed tappar sin fullständiga mening (Denscombe 
2009). För att minska denna risk har materialet under hela analysprocessen varit nära till 
hands. Meningar har kontinuerligt lästs i sitt sammanhang för att nyanser och underförstådda 
innebörder inte skulle gå förlorade. 

5.2.4 Trovärdighet 
Det är inte helt okomplicerat att visa på en kvalitativ studies trovärdighet. En kvantitativ 
studie kan upprepas, och därmed kontrolleras, på ett sätt som inte är möjligt för kvalitativa 
studier. Detta beror på den näst intill omöjliga uppgiften att återskapa de förhållanden som 
studien genomfördes i, exempelvis tid och situation (Denscombe 2009). 
 
För att öka tillförlitligheten för denna studie presenteras noggranna beskrivningar av de 
metodologiska överväganden och tillvägagångssätten som gjorts. Genom att presentera de 
beslut som tagits i studien kan läsaren själv bilda sig en uppfattning hur troligt det är att 
tillvägagångssätten hade resulterat i liknande fynd (Denscombe 2009). 
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Läsaren tillges viss information om det studerade för att kunna bedöma fyndens överförbarhet 
till andra liknande situationer. Däremot redovisas till exempel inte respondenternas ålder och 
etnicitet vilket enligt Denscombe (2009) kan göra det svårare att avgöra till vilka grupper 
studiens resultat går att överföra. Att bedöma en kvalitativ studies generaliserbarhet är svårt. 
Däremot kan generaliserbarheten ökas då olika miljöer studeras och jämförs med varandra 
(Svensson och Ahrne 2011). Då att denna studie har genomförts genom nio intervjuer med 
rektorer från sju olika skolor kan resultatet, med försiktighet, möjligtvis generaliseras till 
andra rektorer inom kommunal verksamhet. Eftersom rektorerna på de olika skolorna, oavsett 
exempelvis kön eller ålder, gav liknande svar i många avseenden kan det vara ett tecken på 
att studiens resultat pekar på mer allmänna tendenser i rektorers arbetssituation. Det går 
däremot inte att utesluta att intervjuer med rektorer från andra skolor hade gett ett annat 
resultat och att de aktuella fynden därför endast med försiktighet går att överföra till just de 
aktuella skolorna, eller möjligtvis till de båda kommunerna. 
 
Inom hermeneutisk forskning ses forskaren som en del av forskningen. Denna typ av 
forskning kan därför aldrig betraktas som helt objektiv (Bryman 2011). I denna studie har vi 
tagit hänsyn till objektiviteten genom att inte ta ställning eller värdera materialet utifrån 
personliga övertygelser. Vi har också strävat efter att ha ett öppet sinne gentemot materialet 
och därmed tillåtit ett material som visar på olika förhållningssätt till det gränslösa arbetet. 

5.3 Reflektion kring teoretisk referensram 

De valda teorier som tidigare redogjorts för har bidragit till ökad förståelse för resultatet. 
Teorierna anses vara relevanta då de har hjälpt oss att reflektera och dra slutsatser kring 
studiens syfte. 

5.3.1 Etiskt perspektiv på teoretisk referensram 
Angående tidigare forskning och teorier har liten vikt lagts vid att uppnå en jämn 
könsfördelning mellan författarna. Fokus har snarare lagts vid att finna material med relevans 
och kvalitet för studien. Trots detta är ändå män och kvinnor någorlunda jämnt representerade 
i den teoretiska referensramen. 
 
Karasek och Theorells (1990) krav kontroll och stödmodell utformades utifrån mäns 
upplevelser av sin arbetssituation på 1970-talet. Gränslösa arbeten är däremot ett nyare 
fenomen vilket gör att det kan diskuteras huruvida denna modell är tillämpbar. Modellen 
används däremot fortfarande i forskning om gränslöst arbete. I denna studie motiveras 
relevansen av modellen genom att krav, kontroll och socialt stöd är lika viktigt för hur 
individen upplever och hanterar sitt arbete i dag som för cirka 40 år sedan. Det kan dock 
urskönjas ett behov av nyare teorier som är utvecklade direkt utifrån hur individer hanterar 
effekterna av det gränslösa arbetet. 

5.3.2 Avgränsningar 
För att besvara studiens syfte att undersöka hur rektorer hanterar det gränslösa arbetet och i 
vilken utsträckning IKT och socialt stöd är relaterat till deras förmåga att hantera det 
gränslösa arbetet har några avgränsningar gjorts. Undersökningen har av förklarliga skäl 
riktat sig enbart mot rektorer då deras upplevelser är det centrala för studien. Studien har 
avgränsats till att fokusera på rektorer som arbetar gränslöst, då erfarenheter av gränslöst 
arbete var avgörande för att studiens syfte ska kunna besvaras Ytterligare avgränsningar har 
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varit att intervjua rektorer enbart inom den kommunala sektorn i två kommuner inom samma 
län. 

5.4 Reflektion kring studiens bidrag och vidare forskning 
I detta stycke diskuteras hur föreliggande studie har bidragit till det arbetsvetenskapliga fältet 
samt förslag på vidare forskning. 

5.4.1 Arbetsvetenskapligt bidrag 
Som redan nämnts har tidigare forskning främst fokuserat på konsekvenser av det gränslösa 
arbetet. Tidigare forskning om IKT har i huvudsak fokuserat på dess negativa konsekvenser 
för arbetsliv och privatliv. Vidare har mycket lite forskning gjorts för att få inblick i rektorers 
arbetssituation. Denna studie har därmed bidragit en ökad förståelse för hur rektorer hanterar 
det gränslösa arbetet och vilken betydelse socialt stöd har i sammanhanget. Studien har även 
bidragit med en bredare förståelse kring IKT och hur verktygen både kan skapa positiva och 
negativa konsekvenser för rektorerna. 
 
Studiens resultat kan användas av individer eller organisationer som vill öka sin förståelse för 
hur individer förhåller sig till IKT och gränslöst arbete. Vidare kan studiens resultat kan vara 
av nytta för organisationer som vill skapa riktlinjer för hur de vill att medarbetare ska förhålla 
sig till det gränslösa arbetet för att i längden motverka negativa konsekvenser såsom stress, 
ohälsa och utbrändhet. 

5.4.2 Förslag på vidare forskning 
För att få en större bredd i förståelsen för hur rektorer hanterar det gränslösa arbetet och hur 
IKT och socialt stöd är relaterat till detta skulle liknande undersökningar kunna genomföras 
med kvantitativa metoder. Detta skulle kunna bidra till en ökad trovärdighet för föreliggande 
studies resultat och även till dess möjlighet att generalisera till rektorer i hela Sveriges 
population. 
 
IKT har möjliggjort för stora förändringar i arbetslivet och är under ständig utveckling 
(Mellner 2015). Fortsatt forskning behövs därför om hur IKT påverkar individen och hur 
människor hanterar denna påverkan. 
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Bilaga 1 

Informationsmail 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Vi ska skriva en 
C-uppsats om det gränslösa arbetet och hur digitaliseringen har gjort att de tidigare mer 
tydliga ramarna för arbetet har suddats ut för att idag vara mer diffusa. IKT (Informations- 
och kommunikationsteknologi) gör det möjligt att vara uppkopplad var som helst som helst 
och när som helst, på gott och ont. 
 
Vi har varit i kontakt med X kommuns HR-avdelning och förstått att rektorer generellt 
arbetar mycket gränslöst. Vi är därför intresserade av att undersöka era upplevelser av det 
gränslösa arbetet. Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till en ökad förståelse för rektorers 
arbetssituation med fokus på det gränslösa arbetet och IKT. Om detta stämmer in på er 
arbetssituation och ni kan tänka er att avvara cirka 45 minuter av er tid för en intervju vore vi 
väldigt tacksamma. Vänligen kontakta i så fall någon av nedanstående mailadress eller 
telefonnummer. 
 
Tack på förhand, hoppas vi hörs! 
Med vänliga hälsningar  
 
Matilda Lundin och Elin Jansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Information och intervjuguide 

Information 
Jag heter XX och läser tillsammans med XX arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. 
Under denna termin skriver vi vår c-uppsats där vi har valt att inrikta oss på individer som 
arbetar gränslöst. Studien syftar till att öka förståelsen för hur rektorer hanterar det gränslösa 
arbetet och i vilken utsträckning IKT och socialt stöd är relaterat till rektorernas förmåga att 
hantera det gränslösa arbetet. Intervjun kommer därför att behandla frågor som berör ditt 
arbete, arbetsmiljö, stöd i arbetet, balansgången mellan arbete och fritid och vad 
digitaliseringen medför. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 
 
Studien kommer att genomföras efter de etiska riktlinjer vetenskapsrådet anger för god 
forskningssed. Detta innebär kortfattat att det är frivilligt att delta i studien och att du utan 
orsak har rätt att avbryta deltagandet när som helst under studiens genomförande. Alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och det är bara vi som skriver uppsatsen som 
kommer att ha tillgång till materialet som samlas in. Med ditt godkännande kommer intervjun 
att spelas in. 

Intervjuguide 

Introduktion 

● Namn 
● Berätta lite kort om dig själv. 
● Ålder 

Arbete 

● Berätta hur det är att arbeta som rektor 
○ Beskriv en typisk arbetsvecka 
○ Arbetsuppgifter 
○ Uppskatta hur många timmar du arbetar per vecka. 

Gränslöst arbete 

● Vad innebär det att arbeta gränslöst för dig? 
○ Upplevelsen av gränslöst arbete 
○ Fördelar/nackdelar 
○ Stress 

● Beskriv din relation mellan arbete och privatliv. 
○ Hur upplever du balansen mellan dem? 
○ Upplevd stress? 
○ Hur påverkas privatlivet? 

■ Familj/vänner 
■ Andra aktiviteter 

● I vilken utsträckning arbetar du utanför ordinarie arbetstid? 
○ Drivkrafter 



 

 

○ Få kontroll? 
○ Upplevda krav utifrån (lärare, föräldrar, politiker mm)? 
○ Upplevda krav på dig själv? 
○ Stress? 

Kontroll 

● Upplever du att du har den kunskap som behövs för att utföra ditt arbete? 
○ På vilket sätt? 

● Upplever du att det är tydligt vilka arbetsuppgifter du ska utföra? 
○ På vilket sätt? 

● Hur ser möjligheterna ut för vidareutbildningar för rektorer? 
● Beskriv vilka delar av ditt arbete du känner att du kan styra över? 
○ Beslut som är viktiga för ditt arbete 

■ Arbetsinnehåll 
■ När/var/hur arbetet ska utföras 
■ Samarbete 

Krav 

● Beskriv din upplevelse av din arbetsbelastning 
○ Hinner du med dina arbetsuppgifter? Om inte, hur hanterar du det? 

■ Behov av att arbeta utanför arbetstid? 
■ Påverkar det privatlivet? 

● Upplever du att du måste finnas tillgänglig utanför arbetstid? 
■ Mail/Smartphone 

○ Hur påverkar tillgängligheten dig? 
● Vilka deadlines/produktivitetskrav/kvalitetskrav måste du förhålla dig till i arbetet? 

○ Hur upplever du dessa krav? 

Socialt stöd 

● Vad är stöd för dig i ditt arbete? 
■ Betydelsen av stöd i ditt arbete? 

● Beskriv vilket stöd du kan få i ditt arbete. 
■ Från närmsta chef 
■ Från kollegor 
■ Rektorsnätverk 
■ Från närstående 
■ Från vänner 

IKT 

(Beskriv IKT för respondenten) 
● Beskriv på vilket sätt IKT utgör ett stöd i ditt arbete? 

○ Verktyg för att få stöd från kollegor? 
○ Hjälper dig att ha kontroll? 

● Vilka för- och nackdelar anser du att IKT för med sig? 
● Hur påverkar IKT:s möjligheter ditt arbete? 



 

 

Gränsdragning arbete/privatliv 

● Beskriv dina tankar om vilken betydelse IKT har för att avgränsa mellan arbete och 
privatliv. 

● Har du strategier för gränsdragning mellan arbete och privatliv? 
○ Hur hanterar du det? 

● Om det finns en reglering för hur IKT ska begränsas för dig och dina medarbetare, 
vad innehåller den? 
○ Om reglering inte finns: anser du att det finns behov av en sådan reglering? 

■ Hur skulle du i så fall vilja formulera en sådan reglering? 
■ Beskriv de för och nackdelar du kan se med en reglering 

○ Om reglering finns: Efterföljs den? 
■ Om inte, varför? 
■ Beskriv de för och nackdelar du ser med regleringen. 

● Vad är dina tankar kring om en reglering skulle framkalla eller motverka rektorers 
stressnivå? 
 
 

● Är det något du vill tillägga? 
● Är det okej att vi hör av oss om vi missat något? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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