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Arbetet i lärarnas tankar dygnet runt 

Sexton lärares upplevelse av negativ överspridning 
Ann-Charlotte Johansson 

 

Negativ överspridning från arbetsliv till privatliv och från privatliv till 
arbetsliv uppkommer när beteenden, humör, stress eller känslor från 
den ena sfären på ett negativt sätt påverkar den andra sfären. Denna 
uppsats har en kvalitativ ansats och undersökte lärares upplevelse av 
negativ överspridning mellan arbetsliv och privatliv och tvärtom. 
Respondenterna var 16 lärare inom grundskola och gymnasieskola 
som förde dagbok kring negativ överspridning. De typer av negativ 
överspridning som nämndes oftast var 1) hög arbetsbelastning, 2) 
tankar eller känslor som stör, 3) trötthet, 4) problem med andra 
människor samt 5) problem med maskiner. Resultatet visade att 
respondenterna rapporterade mer negativ överspridning mellan 
arbetsliv och privatliv än tvärtom. Respondenterna uppgav att de 
arbetade mycket och att förtroendetiden oftast inte räckte till. De flesta 
lärare som avböjde medverkan i studien gjorde detta på grund av 
överbelastning i arbetssituationen. 

 

Keywords: Negative spillover,  teachers, work life, family life, work-family balance 

 

 

 

Inledning 

Den här uppsatsen behandlar den negativa överspridningen mellan arbetsliv och privatliv samt 
mellan privatliv och arbetsliv i lärarkåren. Negativ överspridning definieras i denna uppsats 
enligt följande: Negativ överspridning från arbetsliv till privatliv och vice versa uppkommer 
när beteenden, humör, stress eller känslor i den ena sfären på ett negativt sätt påverkar den 
andra sfären. Negativ överspridning från arbetsliv till privatliv och vice versa dränerar 
individen på resurser och energi i den ena sfären så att ingen eller lite energi blir kvar till den 
andra sfären (Grzywacz  & Marks, 2000).  

På grund av att arbetsliv och privatliv i mångt och mycket går i varandra i dagens samhälle 
uppkommer denna form av överspridning ofta. Forskning kring lärare och negativ 
överspridning har inte utförts i någon större utsträckning, varför denna studie är viktig. 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats där respondenterna skrivit dagbok under en vecka kring 
negativ överspridning mellan arbetsliv och privatliv och tvärtom. 
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Dagens arbetsliv 

Marknadskrafterna har, bland annat på grund av globaliseringen, fått ett ökat inflytande på 
arbetsmarknaden och därmed gjort att företag och organisationer behövt anpassa sig (Grotto 
& Lyness, 2010). Arbetsplatserna flyttar längre och längre in i människors liv, men erbjuder 
oftast inte mer lön eller stabilitet i arbetssituationen. Detta kan i sin tur resultera i stressade 
arbetstagare som känner sig mindre förpliktade med sitt arbete, eftersom arbetstagaren 
samtidigt kämpar för att upprätthålla de högre kraven som skall utföras på samma eller 
mindre tid än tidigare (Rubin & Brody, 2005).  

 Det ställs högre krav på varje enskild individ att själv kunna sortera i adekvat information, 
kraven på kompetensutveckling har höjts samt förmågan att kunna anpassa sig på olika sätt 
(Grotto & Lyness, 2010). Individen måste själv ansvara för att upprätthålla sina egna 
gränsdragningar och de individuella förutsättningarna spelar en allt större roll i hur livet 
utformas och hur förhållningssättet till arbetet ser ut. På grund av de olika individuella 
förutsättningarna kommer också de konflikter, problem och upplevelser av balans mellan 
arbetsliv och privatliv att variera för olika människor (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 
& Lundberg, 2006). Dessa förändringar i arbetslivet har gjort det betydligt svårare för 
individen att skapa balans mellan de olika sfärerna arbetsliv och privatliv (Stevens, Minnotte, 
Mannon & Kiger, 2007). På grund av att arbetslivet ofta bestämmer strukturen i vuxna 
människors liv finns en hög potential för att konflikter mellan arbetsliv och privatliv skall 
uppkomma. Kraven från de olika sfärerna konkurrerar tyvärr ofta om individens engagemang 
(Kalleberg & Fusch-Epstein, 2001).  

Arbetstagare som är ålagda att arbeta hemma eller gör det på eget bevåg underminerar ofta 
sin förmåga att kunna separera arbete och privatliv (Edvards & Rothbard, 2000). Upplevelsen 
av personlig kontroll kan också försvagas och kan på ett negativt sätt påverka individens 
välmående (Thomas & Ganster, 1995). Det har länge ansetts att arbetsliv och privatliv varit 
två skilda sfärer, men i själva verket resulterar de båda sfärerna ofta i överspridning från 
arbetsliv till privatliv och tvärtom (Kinnunen, Gerris & Vermulst, 1996). Knapphetsmodellen 
föreslår att personliga resurser såsom tid och energi är begränsade för alla människor. Att 
delta i multipla och krävande livssfärer såsom arbetsliv och privatliv kan leda till 
överbelastning och överspridning mellan de olika livssfärerna (Kopelman, Greenhaus & 
Connoly, 1983).  

 
Definition av konflikt kontra överspridning 

Även om konflikten mellan arbetsliv och privatliv är relaterad till negativ överspridning och 
termerna ofta används likvärdigt skiljer sig de åt något (Edwards & Rothbard, 2000). 
Konflikten mellan arbetsliv och privatliv uppkommer när pressen från arbets- och 
familjedomänerna är inkompatibla (Greenhaus & Beutell, 1985). Negativ överspridning från 
arbetsliv till privatliv härrör sig däremot mer till de negativa effekterna av arbetet såsom tids- 
och energiaspekter, dåligt humör, känslor eller beteenden som spiller över från arbetet och på 
ett negativt sätt påverkar tid, energi, humör, känslor eller beteenden i privatlivet och vice 
versa (Grzywacz & Marks, 2000). Negativ överspridning är alltså ett bredare perspektiv 
eftersom det härrör sig till effekterna av arbetet och hur det påverkar alla aktiviteter och roller 
i privatlivet, medan arbetsliv-privatliv konflikten begränsas just mer till konflikten mellan 
dem båda (Grotto & Lyness, 2010). 

Effekterna av överspridning kan vara positiva eller negativa. Positiv överspridning ökar 
individens prestationer till den andra sfären, medan negativ överspridning är förlustbringande 
(Breaugh & Frye, 2008). Grzywacz och Marks (2000) såg att hög kontroll på arbetet var nära 
sammankopplat med positiv överspridning mellan arbete och familj, medan en pressad 
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arbetssituation var den största orsaken till negativ överspridning mellan arbete och familj. 
Negativ överspridning när det gäller arbetsliv till privatliv anses som en resursdränerare 
eftersom arbetstagaren använder mycket av sin energi på arbetet och lite eller ingen energi 
blir kvar till privata aspekter.  

 
Negativ överspridning 

I denna uppsats ansågs negativ överspridning vara det bästa begreppet eftersom 
respondenterna beskrev just tidsaspekter, energi, humör samt känslor och studien begränsades 
också till endast den negativa överspridningen utifrån ett lärarperspektiv.  

Negativ överspridning från arbetsliv till privatliv och från privatliv till arbetsliv 
uppkommer således när en individ i hög grad är involverad i både arbetsliv och privatliv, har 
svårt att dra gränserna mellan dem båda och inte har personliga resurser att hantera de båda 
sfärerna på ett bra sätt. Detta kan i sin tur resultera i negativa effekter från arbete till privatliv 
och tvärtom (Grotto & Lyness, 2010). Arbetstagare som arbetar där pressen är hög upplever 
oftare negativ överspridning från arbetsliv till privatliv än andra (Duxbury & Higgins, 1994), 
vilket också kan härröras till hur själva arbetsuppgifterna är utformade (Grzywacz, Almeida & 
McDonald, 2002). Ju mer viktig en roll känns för en individ, desto mer kommer denne att 
investera i rollen. Ju mer individen ser arbetstagarrollen och familjerollen som lika viktiga, 
desto större risk finns för att uppleva negativa konsekvenser och överspridning mellan dessa 
roller (Greenhaus & Beutell, 1985). Kinnunen, Feldt, Geurts och Pulkkinen (2006) fann att 
negativ överspridning mellan arbete och hem var starkt kopplat till låg arbetstillfredsställelse 
och därmed också känslor av mental trötthet. Den negativa överspridningen mellan privatliv 
och arbetsliv var sammankopplat med missnöje med sin partner eller missnöje i äktenskapet. 

 
Genusaspekten 

Ett flertal studier har också undersökt genusaspekten gällande negativ överspridning mellan 
arbetsliv och privatliv och tvärtom. I Hill, Hawkins, Märtinson och Ferris (2003) studie 
rapporterade män lägre nivåer av utmattning på arbetet på grund av problem eller press i 
privatlivet, men rapporterade lika frekvent som kvinnor att de var mentalt trötta när de kom 
hem på grund av problem och press i arbetslivet. I många studier har det upptäckts att kvinnor 
generellt sett rapporterar högre nivåer av negativ överspridning i båda riktningar i jämförelse 
med män, vilket Mennino-Falter, Rubin och Brayfield, (2005) uppmärksammade i sin studie. 
Här rapporterade även de kvinnliga respondenterna att partner och barn ökade den negativa 
överspridningen och det kunde också utläsas att kvinnors negativa överspridning från 
arbetsliv till privatliv var betydligt högre än mäns. Detta indikerade att skillnader i arbets- och 
familjeansvar mellan kvinnor och män fortfarande existerar. Även Dilworths studie (2004) 
indikerade att fler arbetande mödrar än fäder upplevde negativ överspridning från privatliv till 
arbetsliv, speciellt när barnen var riktigt små. Dilworths studie stödjer Crouters resultat från 
1984, där mödrar med små barn rapporterade betydligt mer negativ överspridning från 
privatliv till arbetsliv än fäder när barnen inte uppnått skolåldern.  

Duxbury och Higgins (1994) såg vidare att kvinnor med små barn upplevde mer problem 
med att balansera arbetets och privatlivets krav än fäder gjorde. Dessa data indikerade att 
tiden och ansvaret för barnen inte minskat för kvinnor som gett sig ut i arbetslivet, utan att de  
istället bara har lagt till en roll under parollen att de kan, ska och måste göra allt, vilket 
utmynnade i stress. Vidare indikerade denna studie att karriärskvinnor verkade ha mer 
kontroll över sin arbetssituation än de kvinnor som hade lägre positioner inom ett företag och 
att karriärskvinnor verkade ha högre flexibilitet över när och var de arbetade. Den ökade 



  4

inkomsten gav dem också möjlighet till materiella resurser och hjälp i hemmet, vilket också 
gjorde att de klarade konflikten och den negativa överspridningen mellan arbetsliv och 
privatliv bättre. Detta kan relateras till Karasek och Theorells (1990) krav-kontrollmodell som 
säger att höga krav i kombination med hög kontroll minskar risken för stress och 
stressrelaterade sjukdomar och i detta fall en möjlighet att minska den negativa 
överspridningen, som i förlängningen kan leda till stressrelaterade symptom. Det torde alltså 
vara så att hur mycket kontroll individen har över sitt arbete predicerar negativ överspridning. 
Möjligheten att kunna välja när och hur en arbetsuppgift utförs är en viktig faktor i hur 
individen kan kontrollera den negativa överspridningen från arbetsliv till privatliv och 
tvärtom. Även denna studie visade att kvinnor upplevde mer negativ överspridning från 
privatliv till arbetsliv när barnen var små i jämförelse med män (Duxbury & Higgins, 1994). 

 
Interventioner 

Bragger, Rodriguez-Srednicki, Kutcher, Indovino och Rosner (2005) visade att arbetstagare 
med egna barn upplevde högre negativ överspridning från arbete till privatliv i jämförelse 
med de arbetstagare som inte hade egna barn. Familjelivet kan annars påverka arbetslivet på 
ett bra sätt, exempelvis genom socialt stöd från en partner. De arbetstagare som hade en 
stödjande partner och som gavs möjlighet att prata om arbetsrelaterade problem hemma kände 
mindre stress och negativ överspridning från arbetsliv till privatliv än de arbetstagare som inte 
hade en stödjande partner. Detta gällde främst manliga arbetstagare (Greenberger, Goldberg, 
Hamill, O´Neill & Payne, 1989). 

Organisatoriskt stöd kan minska konflikten och den negativa överspridningen från arbetsliv 
till privatliv. Om organisationer tar en aktiv roll i att hjälpa arbetstagare att hantera konflikten 
mellan arbetsliv och privatliv bättre kan konflikten och den negativa överspridningen minska, 
vilket gör att arbetstagare upplever högre arbetstillfredsställelse (Coen & Schwartz, 2002). 
Från ett organisationsperspektiv behövs sålunda policys som reducerar konflikten och negativ 
överspridning mellan arbetsliv och privatliv och mellan privatliv och arbetsliv samt en 
förståelse från organisationen att balans dem emellan är ett måste för arbetstagare. Detta kan 
variera i kulturer och organisationer och även i familjevänliga kulturer kan det vara en 
utmaning att uppmuntra arbetstagare att utnyttja möjligheten till deltid och föräldraledighet, 
vilket på sikt kan leda till att minska den negativa överspridningen mellan sfärerna (Kinnunen 
et. al., 2006). 

 
Lärare och negativ överspridning 

Det har varit svårt att finna forskning kring negativ överspridning hos lärare, speciellt manliga 
lärare, vilket tyder på att forskning inom detta område inte utförts i så stor utsträckning.  
Noteras skall att de få studier som gjorts inte utförts i Sverige. Forskare har tydligen inte 
ansett att lärare varit en speciellt fruktbar grupp att undersöka när det gäller konflikten mellan 
arbetsliv och privatliv och överspridningen kring dessa. Därför är forskningen inom detta 
område relativt knapp, medan dessa aspekter undersökts mer frekvent i andra yrkeskategorier 
(Cinamon & Rich, 2005a).  

Hur kan det komma sig att forskningsläget kring lärare ser ut så här? Läraryrket har, i 
högre grad än andra yrken, ansetts innehålla ett minimum av konflikter och att negativ 
överspridning mellan arbetsliv och privatliv varit ovanligt. Enligt Cinamon & Rich (2005a) 
baseras detta på ett känt antagande att arbetsdagarna är korta, loven är långa och att lärare är 
lediga större delen av sommaren. Dessa antaganden har gjort att läraryrket ansetts som extra 
lämpligt för kvinnor som inte velat investera alltför mycket i sin yrkesroll, utan istället kunnat 
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koncentrera sig på familjelivet i högre grad. Dessa antagna arbetsförhållanden gör också att 
många människor förmodligen tror att lärare kan utföra både sitt arbete och sitt privatliv 
tämligen friktionsfritt och att arbetet inte stör lärare när de gått hem (Cinamon & Rich, 
2005a). 

 Men med den begränsade forskning som utförts såg man att antagandet om kvinnliga 
lärares låga förpliktelse med yrket inte alls stämde med verkligheten utan uppvisade en 
betydligt mer komplicerad historia. Dessa studier visade att kvinnliga lärare upplevde höga 
nivåer av överspridning och konflikt mellan arbetsliv och privatliv samt att många lärare hade 
svårt att separera sin yrkesroll från sin privata roll. Det visade sig också att nyutexaminerade 
lärare upplevde mer konflikter och negativ överspridning än andra lärare (Cinamon & Rich, 
2005a).  Thomas och O´Brien (1984), visade att kvinnliga lärare var mycket engagerade i sitt 
arbete och att de satte ett högt värde i sin lärarroll samt att de många gånger identifierade sig 
just med lärarrollen. Unga kvinnor angav andra skäl till att utbilda sig till lärare, än att yrket 
länge ansetts mer kompatibelt med familjesfären än andra yrken.  

Acker och Feuerveger (1996) fann att kvinnliga lärare arbetade hårt och gjorde ofta mycket 
mer än de var ålagda att göra. Vidare var de högt förpliktade med yrket och tog ansvar för att 
stötta andra, både kollegor och studenter. Ofta har detta engagemang, utöver det vanliga, 
blivit till bekostnad av privata aspekter. I Claesson och Brices studie från 1989 rapporterade 
lärare med egna små barn en stor stress inför att de förväntades uppfylla både yrkesrollen och 
den privata rollen. Arbetet med skolbarnen dränerade dessa lärare på nästan all energi, vilket 
gjorde att det fanns lite energi kvar till de egna barnen när de kom hem. Oro fanns också att 
inte vara en tillräckligt bra lärare.  

Litteraturen om kvinnliga lärares engagemang kring arbete och familj och möjligheten att 
kombinera dessa båda visade att många kvinnliga lärare tyckte att både den professionella och 
den privata rollen var viktiga och att det ofta uppstått negativ överspridning mellan dem båda 
precis som inom andra yrken. Det finns dock specifika aspekter kring läraryrket och 
undervisning som inte är direkt överförbara till andra yrken och därför viktiga att undersöka 
(Cinamon & Rich, 2005a). Stressorer som uppmärksammats vid studier av lärare och deras 
arbete är bland annat problem med elever (Hastings & Bham, 2003), speciellt elever med 
behov av särskilt stöd och elever med uppförandeproblem (Friedman, 2000). Vidare 
upptäcktes att negativ överspridning från arbetsliv till privatliv var högre bland lärare på 
gymnasiet i jämförelse med de lärare som arbetade på högstadiet. Orsaken till detta ansågs 
vara att gymnasielärarna arbetade extra hårt för att så många elever som möjligt skulle 
komma in på universitetet (Cinamon & Rich, 2005b). 

Det har vidare upptäckts att ju mer erfarenhet en lärare har av att undervisa, desto större 
sannolikhet att de fått den nödvändiga professionella kompetensen att kunna hantera kraven 
på arbetet utan att det sprider över alltför mycket på privatlivets krav (Ciamon & Rich, 
2005a). Detta indikerade att ålder har en positiv effekt på negativ överspridning, vilket även 
Grzywacz et. als. (2002) studie indikerade. Ålder och utveckling inom yrket kan ha en positiv 
effekt på hur kompatibelt arbetsliv och privatliv ter sig. Det kan dock inte uteslutas att negativ 
överspridning bland lärare och andra yrkeskategorier kan relateras till en periodvis hög 
arbetsbelastning. Det behövs dock fler longitudinala studier för att uttala sig mer i denna 
aspekt. 
 
 
Frågeställningar och hypoteser 
 
Frågeställningarna i denna uppsats var hur kvinnliga och manliga lärare upplever och 
påverkas av den negativa överspridningen mellan arbetsliv och privatliv samt mellan privatliv 
och arbetsliv, samt vilka aspekter av negativ överspridning som är mest frekventa. Hypotesen 
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var att konflikten mellan arbetsliv och privatliv skulle uppkomma mer frekvent än konflikten 
mellan privatliv och arbetsliv samt att kvinnor skulle uppleva båda oftare än män. Att negativ 
överspridning mellan arbetsliv och privatliv skulle uppkomma mer frekvent kan stödjas av 
Crouter (1984) vilken visade att mödrar med små barn rapporterade mer negativ 
överspridning från privatliv-arbetsliv än fäder, men att denna överspridning inte såg likadan ut 
när barnen blev äldre och att överspridningen då var likvärdig för kvinnor och män. Endast tre 
av respondenterna i studien, samtliga var män, hade barn under 7 år, vilket kan stödja 
hypotesen om att överspridningen mellan privatliv–arbetsliv borde vara lägre än för arbetsliv-
privatliv hos dessa respondenter. 
 

 
Metod 

Deltagare 

Respondenterna i studien var 16 lärare inom grundskola och gymnasieskola i en stad i 
mellansverige. Av dessa var fyra män och 12 kvinnor i åldrarna 36-58 år, medelålder 46 år.  
Fyra av respondenterna undervisade på högstadiet, fyra  på mellanstadiet, sju på lågstadiet och 
en på gymnasiet. Respondenterna valdes ut enligt handplockat urval (Langemar, 2008), vilket 
innebär att forskaren noggrant väljer ut respondenter som är adekvata för undersökningen, 
vidare beaktades motivation hos deltagarna. Från början tillfrågades 27 respondenter, 18 
tackade ja och 9 nej på grund av tidsbrist eller andra orsaker. Kriterierna för att delta i studien 
var att vara utbildad förskollärare eller lärare inom grundskola eller gymnasieskola, samtliga 
respondenter uppfyllde detta kriterium. Initialt kontaktades rektorerna på respektive skola för 
ett godkännande av studiens genomförande. På en av skolorna var rektor frånvarande vid 
tiden för denna förfrågan, varpå skolchefen kontaktades för ett godkännande om studiens 
genomförande på aktuell skola. Respondenterna kontaktades till att börja med via mail, vilket 
återföljdes av ett personligt besök. Två respondenter slutförde inte undersökningen enligt 
instruktionerna, dessa respondenter hade inte skrivit dagbok alla arbetsdagar och inte följt 
instruktionen om att skriva minst tre meningar och högst en A5-sida. Detta innebar två interna 
bortfall. Ingen ersättning för deltagande utgick. Respondenterna erbjöds att ta del av 
uppsatsen. 

 
Material 

I studien användes dagböcker som var försedda med instruktioner och information till 
respondenterna: ”skriv ner någon eller några saker från ditt privatliv som påverkade din 
arbetsdag negativt” och ”skriv ner någon eller några saker från din arbetsdag som 
påverkade ditt privatliv negativt” (se bilaga 2). Instruktionerna var att skriva minst tre 
meningar och högst en A5-sida per dag. Hälften av respondenterna fick börja med att skriva 
om negativ överspridning från privatliv till arbetsliv och den andra hälften fick börja med att 
skriva om  negativ överspridning från arbetsliv till privatliv. Vidare fanns bakgrundsfrågor 
som respondenterna skulle besvara och exempel på dessa frågor är, kön, ålder, civilstånd, 
antal år i yrket samt i vilken årskurs/årskurser respondenten undervisade i (se bilaga 1). 
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Procedur 

Respondenterna tilldelades en dagbok med instruktioner. Respondenterna förde sedan dagbok 
under en arbetsvecka. Alla respondenter, utom två, skrev dagbok under en utav två utvalda 
arbetsveckor. Dessa utvalda veckor låg mellan sportlov och påsklov. De två respondenter som 
inte skrev under de utvalda veckorna skrev dagbok veckan efter sportlovet och fyra veckor 
efter sportlovet. I dagboken fanns information om vetenskapsrådets etiska principer, att 
deltagande var frivilligt och att deltagande i studien kunde avbrytas när som helst. Vidare 
gavs information om konfidentialitet, det vill säga att ingen kommer att kunna koppla ihop 
aktuell respondent med dennes uppgifter. Respondenterna informerades även om att studiens 
resultat endast kommer att användas för denna magisteruppsats i arbetslivsvetenskap. 
Samtycke ansågs uppfyllt i och med att respondenterna medgivit medverkan i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

 
Databearbetning 

Dagböckerna samlades in och sammanställdes i ett datadokument per respondent. Därpå 
delades den negativa överspridningen från arbetsliv till privatliv och från privatliv till 
arbetsliv upp i två separata tabeller varpå de mest vanligt förekommande aspekterna ur 
respektive dagbok kategoriserades och skrevs in i respektive tabell. Dessa kategorier 
reducerades sedan till färre kategorier, se Tabell 2, för att i ett sista steg utmynna i 
kategorierna hög arbetsbelastning, tankar eller känslor som stör, trötthet, problem med andra 
människor samt problem med maskiner. 

Nedanstående tabell visar aspekter i steg två som kategoriserats ner från 20 respektive 18 
kategorier i steg ett, vilka senare utmynnade i uppsatsens fem centrala aspekter hög 
arbetsbelastning, tankar eller känslor som stör, trötthet, problem med andra människor samt 
problem med maskiner kring negativ överspridning. 

Tabell 2  
Aspekter i kategorisering  

Exempel från andra kategorisering  negativ 
överspridning arbetsliv-privatliv 

Exempel från andra kategorisering  negativ 
överspridning privatliv-arbetsliv 

Täcker för kollega utan vikarie, påverkar 
negativt i privatlivet med b la trötthet och 
irritation 

Trött och stressad av att vara hemma utan 
partnern och ta hela familjeansvaret  

Föräldrasamtal via telefon Föräldrasamtal via telefon 

Sover dåligt på grund av grubblerier Sover dåligt på grund av grubblerier 

Tankar eller känslor som stör Tankar eller känslor som stör 

Mentalt trötthet medför konflikter  Mental trötthet medför konflikter. 

Maskinkrångel stressar Maskinkrångel stressar 

Dåligt samvete över tillkortakommanden Dåligt samvete kring tillkortakommanden 

Jobbar trots egen och barns sjukdom Jobbar trots egen och barns sjukdom 

Konflikter på arbetet och kalla för fula saker Problem med egna barnen på morgonen tar 
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av elever bort fokus en aning från arbetssituationen 

Fackligt arbete med jobbiga 
personalärenden påverkar privatlivet 
negativt.  

Besök hos sjuk släkting påverkar arbetsdagen 
negativt. 

Jobbar kvällar och helger, samt kontakt med 
kollegor 

Obefintligt privatliv på grund av resor med 
elever påverkar ibland arbetssituationen 
negativt 

Omständigheter i skolan som stressar och 
påverkar privatlivet negativt 

Glömmer saker hemma 

Hög arbetsbelastning leder till sjukdom  

 

 
Interbedömarreliabilitet 

Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes för att undersöka stabiliteten i den kategorisering 
som undersökningsledaren utfört. Två, av varandra oberoende beteendevetare, bearbetade fyra 
av dagböckerna och förde in sina kategoriseringar i respektive tabell för att se om dessa 
bedömningar överensstämde med undersökningsledarens bedömningar. Det fanns 152 (4 
dagböcker x 20+18 kategorier) möjliga förekomster av kategorier i de fyra dagböckerna. De 
antal rutor som misstämde mellan undersökningsledaren och bedömaren räknades ihop och 
summan 152 subtraherades sedan med denna summa, vilken sedan delades med 152 för att få 
fram andelen som misstämde. Den första bedömaren var överens med undersökningsledaren i 
88.8% av fallen angående om en kategori var nämnd eller inte i en viss dagbok och den andra 
bedömaren i 84.8%. Mellan de båda andra bedömarna överensstämde bedömningarna i 85.5% 
av fallen. 

 
Resultat 

Resultatet visade att lärarna i studien upplevde mer negativ överspridning från arbetsliv till 
privatliv i jämförelse med privatliv till arbetsliv. Resultatet visade att respondenterna 
upplevde mycket hög negativ överspridning framför allt i kategorierna, hög arbetsbelastning, 
tankar eller känslor som stör samt trötthet, se Tabell 1. I resultatet har det ibland varit svårt 
att urskilja vad som är privata problem och vad som är problem från arbetslivet, då 
arbetsrelaterade problem ofta uppkommit även under sfären privatliv. Dock är 
respondenternas kategorisering den som använts. I jämförelser mellan årskurser har 
respondenten från gymnasiet uteslutits. 
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Tabell 1  
Andel respondenter som nämnt de centrala aspekterna 
 
 Arbetsliv-

privatliv 
Privatliv- 
arbetsliv 

Total andel för 
båda sfärerna 

Hög arbetsbelastning 100% n=16 62% n=10 100% n=16 

Tankar eller känslor som stör 94% n=15 94% n=15 94% n=15 

Trötthet 62% n=10 62% n=10 81% n=13 

Problem med andra människor 31% n=5 50% n=8 69% n=11 

Problem med maskiner 19% n=3 
 

12% n=2 25% n=4 

 
Hypotesen var att respondenterna skulle rapportera mer negativ överspridning från arbetsliv 
till privatliv i jämförelse med privatliv till arbetsliv. På grund av att samliga respondenter 
skrev ungefär samma mängd text kring arbetsliv-privatliv och privatliv-arbetsliv, ansågs 
metoden att räkna hur många ord varje respondent skrev, vara ett bra tillvägagångssätt. Ett t-
test för beroende mätningar utfördes för att testa om respondenternas avrapporteringar rörde 
sig mer kring arbetsrelaterade aspekter än kring privata aspekter. Samtliga respondenter 
rapporterade i sina dagböcker mer om den negativa överspridningen från arbetsliv till 
privatliv än från privatliv till arbetsliv, t (15) = 7.21, p < .001, se Figur 1. 
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Figur 1   
Medelvärde för antal ord som respondenterna skrivit i respektive sfär 
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Hög arbetsbelastning  

Hög arbetsbelastning arbetsliv. Här uppgav samtliga respondenter negativ överspridning i 
någon form såsom exempelvis att arbeta kvällar och helger, vilket en kvinna vittnade om: 
"Måndagen är en lång och intensiv arbetsdag som avslutas med konferens mellan 15 och 
16.30. Detta påverkar alltid söndagseftermiddagen och kvällen". En annan kvinna berättade: 
"Fast jag jobbar i princip alla kvällar under veckan hemma så går ofta delar av söndagen åt 
till att jobba ändå...", vilket ytterligare en kvinna berättade: "En dag fylld av möten resulterar 
i renskrivning av dokument, mejlkontakter samt att viss planering måste förläggas till 
kvällstid". 

Kategorin hög arbetsbelastning innefattade även upprepade föräldrasamtal i tid och otid, 
En kvinna berättade: "Har även föräldrasamtal på kvällen....", att täcka för kollegor utan 
vikarie, en kvinna rapporterade: "Jobbar ensam... kollegan på möte och ingen vikarie". 
Kategorin innefattade vidare att arbeta trots egen eller egna barns sjukdom vilket en kvinna 
vittnade om: "Är hemma med sjuk son. Passar på att planera lite, skriva ut nya kursplaner 
etc., blir stressad av att vara hemma, känns som att jag inte har tid med det nu". 

En av männen i studien vittnade om de många arbetsuppgifterna: "Det är mycket med 
vanliga prov, nationella prov... som skall planeras, genomföras och rättas. 
Utvecklingssamtalslappar skall skrivas, utvecklingssamtal skall hållas, många enskilda 
samtal med elever om måluppfyllelse, IUP upprättning, renskrivning av åtgärdsprogram, all 
j-vla dokumentation. Var tog läraryrket vägen"? En kvinna berättade om förtroendetiden: 
"Förtroendetiden överskrider man alltid, alltid". 

Hög arbetsbelastning privatliv. Majoriteten av respondenterna uppgav negativ 
överspridning här. En kvinna berättade om att ta hela ansvaret hemma när partnern är på 
tjänsteresa: "En vecka med allt ansvar själv för alla delar gör mig en aning ofokuserad i vissa 
lägen...". En kvinna vittnade om föräldrar som ringer ofta: "På helspänn när telefonen 
ringer... om de ska vara någon förälder känner jag att jag inte orkar". En man berättade om 
barns sjukdom och relationen till den höga arbetsbelastningen: "Min dotter blev sjuk under 
natten... på morgonen gäller det att fixa och vara snäll med farfar för att slippa vara 
hemma/kunna arbeta". En annan kvinna berättade om hur vanlig en morgon kan se ut: "Min 
äldsta dotter och jag har en kläddiskussion på morgonen, en förälder ringer och har 
synpunkter på en läxa, en annan förälder om en tandläkartid han glömt säga till om".  

 
Tankar eller känslor som stör   

Tankar eller känslor som stör arbetsliv. Majoriteten av respondenterna uppgav negativ 
överspridning i sfären arbetsliv-privatliv. Denna kategori innefattade bland annat de 
grubblerier som orsakar sömnlöshet och dålig sömn, vilket en kvinna berättade om: "Hur ska 
vi gå vidare? Vad ska vi koncentrera oss på? Hur mycket tänker hemmet ställa upp? Hur 
mycket orkar eleven med? Tankar som kom i natt". Andra tankar var oro över elever, en 
kvinna berättade: "Ett annat barn ska till mamma och vill inte. Kramar mig länge och jag 
tänker på det när jag kommer hem", vilket ytterligare en kvinna vittnade om: "Ett jobbigt 
utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare som gör att jag tänker på det både före och 
efter". En kvinna berättade vidare: "Svåra samtal, tankar om hur vi ska lösa situationen... tar 
med mig det i tankarna hem...". 

Denna kategori innefattade även oro över kommande tjänstefördelning vilket en kvinna 
berättade om: "Det går tydligt att se att en av mina lärare, som är i mitt lag inte får timmar 
här till hösten. Det är oroligt och skapar oro vare sig jag är på jobbet eller hemma... Det 
lämnar en jobbig känsla efter sig". En man vittnade om tankar kring arbetssituationen: 
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"Fortsatta funderingar över situationen eftersom det känns som ett eskalerande problem som 
påverkar privatlivet".  

Tankar eller känslor som stör privatliv. Även här  uppgav majoriteten av respondenterna 
att det fanns negativ överspridning. En man berättade: "Funderar hela kvällen på hur vi ska 
lösa samarbetet på jobbet", vidare berättade en kvinna om tankar kring en elev som levde 
med missbrukarföräldrar: "Jag vaknade i morse med tankarna från igår". En kvinna berättade 
om ett besök hos en sjuk släkting: "Är ett jobbigt besök som påverkar min arbetsdag negativt. 
Många tunga tankar". Vidare berättade en kvinna: "Funderade hela söndagskvällen inför den 
nya arbetsveckan", en annan kvinna berättade: "Funderar ofta på arbetet på nätterna...". 

 
Trötthet  

Trötthet arbetsliv. En hög andel av respondenterna uppgav att arbetsrelaterade problem 
störde deras nattsömn och/eller att mental trötthet medförde negativ överspridning till 
privatlivet. En kvinna rapporterade: "Natten till måndag sover jag dåligt, börjar planera 
skolans arbete igen efter en veckas lov... Natten till måndag är en sådan natt man börjar 
tänka på arbetet redan i sömnen", samt: "Tar emot mycket svår information om en elev, 
polisanmälan och anmälan till socialen sker. Har svårt att sova igen". En annan kvinna  
vittnade om oron över en elev som mådde dålig och berättade: "Jag lider med pojken och 
tänker på honom när jag ska somna på kvällen" . 

Kategorin innefattade även mental trötthet. En man berättade: "När jag kom hem och bränt 
den energi jag allt som oftast gör kände jag mig mentalt trött, vilket i sin tur ledde till att 
tålamodet inte var som det brukade och det gick ut över barnen", samt: ".... men jag orkade 
inte utan satt mig i soffan och läste en bok och de fick roa sig själva", samma man om hur 
denne inte orkade bemöta barnens önskemål om att åka pulka. Mental trötthet vittnade även 
en kvinna om: "Trött och slut när jag kommer hem och har svårt att släppa vissa saker", samt 
en man som hjälpt en elev med akta andningsproblem: "Detta hinner ikapp mig på kvällen. 
Adrenalinkicken är nu utbytt mot en otrolig trötthet". 

Trötthet privatliv. Majoriteten av respondenterna uppgav negativ överspridning kring 
trötthet. En av männen berättade: "Min lilla flicka hade svårt att sova vilket gjorde att jag var 
trött och det påverkade min energi till eleverna". En kvinna berättade om hur privata intressen 
kan skapa trötthet i arbetsdagen: "...men jag är i säng först vid 23-tiden och är naturligtvis 
extra trött när morgonen kommer". En manlig småbarnsförälder rapporterade om grubblerier 
kring arbetssituationen: "Alltid denna sömnbrist, tröttheten är det som torterar mig mest". En 
kvinna rapporterade: "Funderar hela söndagskvällen inför den nya arbetsveckan..., vilket kan 
medföra konflikter hemma med barnen och därmed irritation när jag kommer till jobbet".  

 
Problem med andra människor  

Problem med andra människor arbetsliv. Nästan en tredjedel av respondenterna uppgav 
negativ överspridning här, såsom lättare konflikter med kollegor, vilket en man vittnade om: 
"Kollegor som är riktigt usla på att samarbeta irriterar mig". Vidare konflikter eller problem 
med föräldrar vilket en annan man berättade om: "Vissa föräldrar tar sig friheten att tycka 
och tänka och dra slutsatser utan att kolla fakta med berörda", vilket en kvinna också 
vittnade om: "Ännu ett möte med en förälder som tror att samhällets regler inte gäller för han 
och hans barn". 

 Kategorin innefattade även att bli kallad för saker av elever under arbetsdagen något som 
en kvinna berättade om: "Blev kallad för fula ord av en elev vilket egentligen inte berör mig 
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så vansinnigt mycket, men det gjorde mig trött på yrket idag och det tog jag tyvärr med mig 
hem. Halvdåligt humör och noll tolerans med mina egna barn". 

Problem med andra människor privatliv. Hälften av respondenterna uppgav negativ 
överspridning i denna sfär. Kategorin utgjordes bland annat av lättare problem med barnen 
samt partnern, vilket påverkat arbetsdagen negativt. En man berättade: "En trött gosse som 
var sur och vresig gjorde att jag kände mig stressad hela vägen till jobbet", vilket även en 
kvinna vittnade om: "Småtjafs på morgonen med en trött son. Påverkar min arbetsdag lite 
grann". En man berättade om uteblivet stöd från partnern: "Detta berättar jag för min sambo 
när jag kommer hem, men jag får inget gehör och känner mig inte sedd eller hörd på". 

 
Problem med maskiner  

Problem med maskiner arbetsliv. Nästan en femtedel av respondenterna uppgav negativ 
överspridning här. I kategorin återfanns kopiatorer som inte fungerade på ett tillfredsställande 
sätt, vilket en kvinna berättade om: "Slåss med kopieringsmaskinen, vilket jag gör varenda 
dag", något som även en annan kvinna vittnade om: "Frustration över att man kommer till 
jobbet tidigt, ca 07.15, för att man ska kopiera och skriva ut saker från datorn och kopiatorn 
är sönder igen". Problem med maskiner i denna kategori innefattade även datorer som inte  
var kompatibla med annan utrustning, vilket flera respondenter vittnade om, en kvinna 
berättade: "Funderar över hur vi ska kunna undervisa IT med datorer som inte är ok"? 

Problem med maskiner privatliv. Lite mer än en tiondel av respondenterna uppgav negativ 
överspridning i denna sfär, vilket i detta fall utgjordes av bland annat problem med bilen och 
hur frustration kring detta i viss mån påverkat arbetsdagen negativt. En kvinna 
berättade:"...bilen krånglar på morgonen och jag går till jobbet med yngste sonen...". En man 
berättade vidare: "Bilen är krockad och på morgonen blir det en lång promenad till jobbet", 
vilket senare i veckan återföljdes av: "Idag kommer vi att få tillbaka bilen... jag får gå ut och 
ringa efter farfar (pappa) som ställer upp och hämtar bilen. Stress, stress, stress". 

 
Jämförelser mellan årskurser 

Hög arbetsbelastning. Samtliga respondenter, oavsett årskurs, rapporterade hög 
arbetsbelastning både totalt sett och i sfären arbetsliv-privatliv. När det gäller privatliv- 
arbetsliv rapporterade hälften av respondenter på högstadiet denna överspridning, samtliga 
respondenter på mellanstadiet samt fem av sju respondenter på lågstadiet. 

Tankar eller känslor som stör. I denna kategori rapporterade totalt sett samtliga 
respondenter oavsett årskurs någon form av negativ överspridning. Detta resultat gällde för 
negativ överspridning  arbetsliv-privatliv så väl som privatliv-arbetsliv.  

Trötthet. Under kategorin trötthet totalt sett rapporterade hälften av respondenterna på 
högstadiet negativ överspridning samt samliga respondenter på mellan- och lågstadiet. Under 
sfären arbetsliv-privatliv rapporterade ingen respondent på högstadiet detta, men samliga 
respondenter på mellan- och lågstadiet.  När det gällde privatliv-arbetsliv rapporterade hälften 
av respondenterna på högstadiet negativ överspridning kring trötthet, tre av fyra på 
mellanstadiet och fem av sju på lågstadiet.  

Problem med andra människor. Totalt sett rapporterade tre av fyra respondenter på 
högstadiet och mellanstadiet negativ överspridning här, samt sex av sju på lågstadiet. Inom 
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området arbetsliv-privatliv rapporterade hälften av respondenterna på högstadiet och 
mellanstadiet detta samt två av sju på lågstadiet. I sfären privatliv-arbetsliv rapporterade 
hälften av respondenterna på högstadiet denna form av negativ överspridning, en av fyra på 
mellanstadiet samt fem av sju på lågstadiet. 

Problem med maskiner. I denna kategori totalt sett rapporterade ingen respondent på 
högstadiet negativ överspridning, hälften av respondenterna på mellanstadiet och två av sju på 
lågstadiet. I sfären arbetsliv-privatliv rapporterade hälften av respondenterna på mellanstadiet 
och en av sju på lågstadiet detta problem. När det gäller privatliv-arbetsliv rapporterade en av 
fyra på mellanstadiet och en av sju på lågstadiet detta.  

 
Respondenternas ålder och antal år i yrket 

Respondenter över 45 år och med mer än 20 år i yrket jämfördes med övriga respondenter. I 
kategorin hög arbetsbelastning rapporterade samtliga yngre och äldre respondenter negativ 
överspridning i sfären arbetsliv-privatliv. När det gäller privatliv-arbetsliv rapporterade fem 
av åtta respondenter i båda grupperna detta. I kategorin tankar eller känslor som stör 
rapporterade sju av åtta äldre respondenter och åtta av åtta yngre respondenter negativ 
överspridning i båda sfärerna. När det gäller kategorin trötthet rapporterade fem av åtta 
respondenter i båda grupperna negativ överspridning när det gäller arbetsliv-privatliv samt tre 
av åtta bland de äldre och åtta av åtta bland de yngre kring privatliv-arbetsliv.  I kategorin 
problem med andra människor, arbetsliv-privatliv, rapporterade två av åtta äldre respondenter 
och tre av åtta yngre respondenter negativ överspridning. När det gäller privatliv-arbetsliv 
rapporterade fem av åtta äldre respondenter detta och tre av åtta yngre respondenter. I gruppen 
äldre respondenter rapporterade en av åtta negativ överspridning i sfären arbetsliv-privatliv 
härrörande problem med maskiner och andelen för de yngre respondenterna var likvärdig. När 
det gäller privatliv-arbetsliv rapporterade ingen av de äldre negativ överspridning inom 
kategorin och två av åtta bland de yngre respondenterna. 

 
Egna barns påverkan på den negativa överspridningen 

Ingen skillnad i negativ överspridning från arbetsliv till privatliv och vice versa kunde 
uppvisas gällande respondenter med små barn kontra respondenter med något större barn. 

 
Diskussion 

Denna kvalitativa uppsats behandlar den negativa överspridningen mellan arbetsliv och 
privatliv och vice versa i lärarkåren. Detta är ett tämligen outforskat område när det gäller 
lärare, vilket förhoppningsvis gör denna studie och framtida studier värdefulla inom området. 
Resultatet av studien visar att respondenterna rapporterar mer överspridning från arbetsliv till 
privatliv, vilket är i enlighet med hypotesen. Denna jämförelse gjordes genom att räkna hur 
många ord varje enskild individ skrev i de två sfärerna arbetsliv-privatliv och privatliv-
arbetsliv. Vidare visar resultatet att respondenterna rapporterar mest negativ överspridning i 
kategorierna hög arbetsbelastning, tankar eller känslor som stör samt trötthet. Kvinnor är 
överrepresenterade i studien, vilket gör att jämförelser mellan könen varit svår. Nästintill 
samtliga respondenter förde dagbok en utav två utvalda veckor mellan sportlov och påsklov. 
De två respondenter som inte förde dagbok under dessa två utvalda veckor har ändock skrivit 
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någon av övriga veckor mellan sportlov och påsklov, varför några större skillnader mellan 
respondenterna inte torde föreligga och ej heller påverkat resultatet i någon högre grad. 

Många av de lärare som tackat nej till att medverka i studien tackade nej på grund av 
överbelastning i arbetssituationen. Det hade varit mycket värdefullt att få ta del även av dessa 
respondenters utsagor. En respondent har en specifik tjänst inom skolan, vilket i vissa lägen 
gjort det svårt att göra jämförelser med övriga lärare. I jämförelsen mellan årskurser har 
därför denna respondent uteslutits. 

Crouter (1984) såg att kvinnor med små barn upplever högre negativ överspridning från 
privatliv till arbetsliv än män, men att män och kvinnor upplever jämförelsevis likvärdig 
negativ överspridning när barnen blivit större. De tre respondenter med små barn som deltar i 
denna studie var alla män. Dessa män rapporterar inte mer negativ överspridning från 
privatliv till arbetsliv, utan snarare mer negativ överspridning från arbetsliv till privatliv. 
Tyvärr kan inte jämförelser med kvinnor som har små barn göras i denna studie, då samtliga 
kvinnor i denna studie har något större barn. Om man dock ser endast till männens resultat 
ligger de i linje med Crouters (1984) resonemang. 

I denna studie har ingen koppling mellan ålder, stress och negativ överspridning 
återfunnits. Cinamon och Rich (2005a), såg att stress och negativ överspridning kan minska 
med ökad ålder och erfarenhet, vilket inte återfunnits i denna studie. Vad kan det bero på? En 
orsak kan vara att lärare idag, generellt sett, är så hårt belastade att ålder och erfarenhet därför 
inte spelar så stor roll. Det kan också bero på att återfunna studier inte gjorts i Sverige och 
sannolikt skiljer sig skolsystemen åt i olika länder.  
 

Hög arbetsbelastning 

Samliga respondenter uppger  negativ överspridning i sfären arbetsliv-privatliv. På grund av 
hög arbetsbelastning och svårigheter att få tag på vikarier går respondenterna till arbetet trots 
sjukdom. Av samma anledning anlitas mor- och farföräldrar som barnvakt när de egna barnen 
är sjuka. En respondent rapporterar att när denne är hemma med sjuka barn så "passar denne 
på" att utföra arbetsrelaterade uppgifter i hemmet för att inte komma efter med 
arbetsuppgifter. De flesta  respondenter i studien uppger att de arbetar kvällar och helger samt 
att förtroendetiden sällan eller aldrig räcker till. 

 Eftersom samtliga respondenter rapporterar hög arbetsbelastning uppvisas sålunda ingen 
skillnad mellan vilken årskurs respektive respondent arbetar, så ej heller när det gäller ålder 
och antal år i yrket. Detta kan eventuellt tyda på att hög arbetsbelastning kan påverka den 
mest erfarne arbetstagare.  

Att oftast inte kunna styra sin arbetssituation på grund  av aspekter som hela tiden 
uppkommer både under arbetsdagen och efter, såsom avvikande aspekter med elever, 
föräldrar som ringer i tid och otid, samt övriga orsaker, gör att kontrollen av arbetssituationen 
i mångt och mycket inte kan anses vara hög. I och med att läraryrket i dag består av många 
arbetsuppgifter utöver undervisningen måste kraven anses höga. Detta kan relateras till 
Karasek och Theorells krav-kontrollmodell som säger att höga krav och låg kontroll kan leda 
till stressrelaterade symptom och sjukdomar såsom utmattningssyndrom och hjärt-
kärlsjukdomar (Karasek & Theorell, 1990), vilket i sin tur kan relateras till lärarkårens 
välmående och arbetstillfredsställelse.  

Hälften av lärarna på högstadiet, samtliga på mellanstadiet och i det närmaste alla 
respondenter på lågstadiet rapporterar negativ överspridning i sfären privatliv-arbetsliv när det 
gäller hög arbetsbelastning. Slutsatser måste dock dras med viss försiktighet då 
respondenterna rapporterat arbetsrelaterade aspekter även i denna sfär. Någon större skillnad 
beroende på i vilken årskurs respondenterna arbetar kan enligt materialet inte utläsas. Dock 
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anger högstadielärarna inte lika mycket belastning i privatliv-arbetsliv. Sammantaget 
rapporterar dock majoriteten av respondenterna negativ överspridning här vilket, i 
kombination med den höga arbetsbelastningen i den andra sfären, kan få stora konsekvenser 
om Karasek och Theorells (1990) insikter beaktas. 

 
Tankar eller känslor som stör 

Näst intill samtliga respondenter, oavsett årskurs eller ålder, uppger negativ överspridning i 
sfären arbetsliv-privatliv när det gäller tankar eller känslor som stör. En stor andel av 
respondenterna rapporterar om ständiga tankar kring utsatta elever och åtgärder kring dessa, 
vidare tankar kring arbetssituationen, tjänstefördelningen samt problematiken med en 
slimmad organisation. Dessa respondenter bär med sig dessa tankar vardag som helg. Det 
faktum att samliga respondenter har tankar eller känslor som stör i sfären arbetsliv-privatliv 
kan, precis som Acker och Feuerverger (1996) anser, bli till bekostnad på privata aspekter. Att 
aldrig kunna släppa tankarna på arbetet torde på lång sikt inte predicera god hälsa och 
välmående.  

När det gäller tankar eller känslor som stör, privatliv-arbetsliv, uppger samtliga lärare 
oavsett årskurs denna negativa överspridning. Slutsatser bör dock dras med viss försiktighet 
då det även här rapporteras arbetsrelaterad överspridning. Detta kan relateras till Cinamon och 
Rich (2005a) studie som säger att lärare ofta har svårt att separera den professionella och den 
privata rollen, vilket kanske inte kan betraktas som en ideal livssituation.  

 
Trötthet 

Totalt sett rapporterar hälften av lärarna på högstadiet negativ överspridning i kategorin  
trötthet, vilket ska jämföras med mellanstadiet och lågstadiet, där samtliga respondenter 
rapporterar detta. När det gäller negativ överspridning arbetsliv-privatliv rapporterar ingen 
lärare på högstadiet detta, vilket kan jämföras med att nära nog samtliga lärare på mellan- och 
lågstadiet upplever negativ överspridning kring trötthet inom denna sfär. Om lärare på 
högstadiet sover bättre och grubblar mindre på nätterna kan inte, utifrån detta material, sägas. 
Kanske beror skillnaden på vilken vecka respondenterna skrivit dagbok eller att individuella 
förutsättningar spelar in. Det är dock tydligen så att många respondenter upplever att de har 
svårt att sova eller att de vaknar på nätterna och tänker på arbetsrelaterade aspekter, vilket kan 
kopplas till krav-kontroll-stödmodellen (Johnson & Hall, 1988). De studier som bland annat 
Johnson och Hall (1988) gjort uppvisar ett högt samband mellan arbetsvillkor, trötthet och 
sömnproblem och dess relation till stress och utmattningssyndrom. Någon skillnad mellan 
äldre och yngre respondenter kan inte utläsas här. 

I sfären privatliv-arbetsliv kan en viss skillnad mellan årskurserna utläsas, låg- och 
mellanstadielärare upplever mer negativ överspridning här, vilket kanske kan bero på att dessa 
lärare i hög grad rapporterar både privata och arbetsrelaterade aspekter i denna sfär. Det går 
dock att utläsa en stor skillnad mellan äldre och yngre respondenter, de yngre upplever 
betydligt högre överspridning här. Sannolikt beror detta på att de yngre respondenterna har 
något yngre barn, som på ett mer frekvent sätt vaknar på nätterna och behöver mer omsorg vid 
sjukdom än stora barn. På grund av att det även här rapporteras arbetsrelaterade aspekter bör 
slutsatser dras med en viss försiktighet.  
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Problem med andra människor 

Inom sfären arbetsliv-privatliv upplever hälften av respondenterna på hög- och mellanstadiet 
negativ överspridning när det gäller problem med andra människor, på lågstadiet rapporterar 
endast två av sju respondenter denna överspridning. Vad indikerar detta? Kanske kan detta 
bero på att lärare som blir kallad för fula ord eller har elevkonflikter är något mindre vanligt 
på lågstadiet än om läraren undervisar på hög- eller mellanstadiet. Här upplever de yngre 
respondenterna något mer överspridning än de äldre. Dock är skillnaden inte så stor att en 
slutsats kan dras att äldre hanterar överspridningen i denna kategori bättre än yngre. 
Respondenterna i de olika årskurserna rapporterar olika om konflikter med kollegor, detta 
måste ses som tillfälligheter och inte till vilken årskurs respondenterna undervisar.  

När det gäller privatliv-arbetsliv rapporteras olika grad av negativ överspridning. Detta kan 
bero på konflikter som uppkommer med hemmavarande barn eller partner, vilket kan relateras 
till att stöd från familj och partner kan förebygga negativ överspridning mellan privatliv och 
arbetsliv hos de som har en stödjande partner, men inte för de som har en icke-stödjande 
partner, vilket också Grzywacz och Marks (2000) sett i en av sina studier. Dock är denna 
kategori den enda där privatlivet stört arbetslivet i högre grad än tvärtom. Möjligtvis kan detta 
bero på att alla, utom en respondent, har egna barn med vilka konflikter och andra aspekter 
kan uppkomma, vilket kan leda till negativ överspridning till arbetslivet. Anmärkningsvärt är 
att de äldre respondenterna upplever betydligt mer negativ överspridning här. Kan detta 
möjligtvis bero på att dessa respondenter har äldre barn vilket betyder att dessa respondenter 
kan få fler aspekter och konflikter att brottas med under morgonen innan arbetsdagen tar fart? 
Forskning har sett att små barn ökar negativ överspridning för arbetstagare (Crouter, 1984), 
kanske är små barn små bekymmer och stora barn stora bekymmer. 

 
Problem med maskiner 

Ett stressmoment som en del respondenter uppger är problem med kopiatorer och datorer som 
inte fungerar som de ska, vilket gör att respondenterna känner stress och frustration. Detta 
problem har bara rapporterats av respondenter på låg- och mellanstadiet. När det gäller 
negativ överspridning arbetsliv-privatliv rapporterar två av fyra respondenter på mellanstadiet 
detta problem och en av sju på lågstadiet. Vad kan detta bero på? Kan dessa arbetsrelaterade 
problem bero på att dessa respondenter eventuellt arbetar på samma skola? Om så är fallet kan 
det vara av vikt att ansvarig chef åtgärdar problemet för att minska negativ överspridning, 
stress och frustration hos arbetstagarna. Ingen skillnad mellan äldre och yngre respondenter 
uppvisas här. 

 När det gäller privatliv-arbetsliv är denna negativa överspridning exempelvis en bil som är 
trasig och kan inte antas bero på annat än tillfälligheter om man ställer detta gentemot vilken 
period respondenten skrivit dagbok. Dock rapporterar dubbelt så många unga respondenter 
denna överspridning, kanske kan det var så att äldre individer tar problem med bilen med mer 
ro än yngre individer. 

 
Begränsningar 

Att hitta tidigare forskning kring lärare och negativ överspridning mellan arbetsliv och 
privatliv och vice versa har varit svårt då det uppenbarligen inte utförts så mycket forskning  
kring denna yrkeskår. Därför kan denna studie bidra med nytt vetande inom området. I denna 
studie återfinns två bortfall och båda är män. Det vore intressant att i framtiden göra en studie 
av samma karaktär där fler män ingår. Vidare vore det intressant att göra en studie där hälften 
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av respondenterna har egna barn och hälften inte, Bragger et. al. (2005) såg i sin forskning att 
de arbetstagare som är föräldrar upplever högre negativ överspridning än de arbetstagare som 
inte är föräldrar.  

Upplägget att hälften av respondenterna  börjat att skriva om privatliv-arbetsliv och den 
andra hälften om arbetsliv–privatliv torde höja reliabiliteten i denna  i denna studie, samt att 
två, av varandra oberoende, beteendevetare analyserat delar av materialet för att se om dessa 
analyser överensstämmer med författarens analys. 

 En begränsning i denna studie är att endast motiverade respondenter deltagit. De som 
redan kände sig alltför överbelastade i sitt arbetsliv och privatliv tackade nej till deltagande i 
studien. Det faktum att respondenterna ombads att skriva om enbart negativ överspridning kan 
ha påverkat respondenterna och resultatet i viss mån i jämförelse med om studien undersökt 
både positiv och negativ överspridning. 

 I de första stegen av meningskategoriseringen är det undersökningsledarens subjektiva 
bedömningar som styrt vilka aspekter som skulle tas med. Detta kan självfallet påverka 
resultatet i viss mån, en annan undersökningsledare kunde ha plockat ut andra kategorier. 
Dock kan den interbedömarreliabilitet som utförts delvis styrka undersökningsledarens 
kategoriseringar, då dessa kategoriseringar i hög grad överensstämde med 
undersökningsledarens kategoriseringar.  

Resultatet visar att de flesta lärare tänker på sitt arbete ofta, både vardag som helg. På 
grund av detta kanske det varit mer tillämpligt att respondenterna fört dagbok en hel 
ograverad vecka och inte bara en arbetsvecka. Detta torde minska risken för minnesfel och ge 
en mer korrekt bild av dessa respondenters arbetsliv och privatliv. Denna aspekt är viktig att 
beakta i framtida studier. 

En annan begränsning är att det ibland varit svårt att utläsa om aspekter i de olika sfärerna 
beror på arbetsrelaterade eller privata aspekter. Under negativ överspridning från privatliv till 
arbetsliv har respondenterna många gånger rapporterat även arbetsrelaterad överspridning. 
Kanske är detta ett ofrånkomligt problem då arbetsliv och privatliv i mångt och mycket går i 
varandra i dagens samhälle, men det har likväl påverkat resultatet av denna studie i viss mån. 

 

Slutsats 

Hypotesen i denna studie vara att konflikten mellan arbetsliv och privatliv skulle uppkomma 
mer frekvent än konflikten mellan privatliv och arbetsliv. Resultatet av studien visar att så 
också är fallet. Av de fem olika kategorierna som tagits fram utifrån uppsatsens resultat kring 
negativ överspridning var hög arbetsbelastning, tankar eller känslor som stör samt trötthet, 
de kategorier som de flesta av respondenterna rapporterade om. 

En sammantagen bedömning av att respondenterna rapporterade negativ överspridning från 
arbetsliv till privatliv i de fem olika kategorierna, hög arbetsbelastning, tankar eller känslor 
som stör, trötthet, problem med andra människor samt problem med maskiner är att dessa 
tillsammans utgör en tuff arbetssituation för lärare oavsett inom vilken årskurs dessa lärare 
arbetar. Karasek och Theorells krav-kontrollmodell (1990) visar att höga krav och låg kontroll 
leder till stressrelaterade sjukdomar. Den hårda arbetsbelastning och de många arbetsuppgifter 
som läraryrket idag utgörs av måste anses som höga krav. Detta i kombination med att det i 
stor utsträckning kan vara svårt att styra sin arbetsdag, låg kontroll, skulle kunna utgöra en 
hög risk för stressrelaterade sjukdomar på sikt. Dessutom bör den utvidgade modellen,  krav-
kontroll-stödmodellen beaktas (Johnson & Hall, 1988), vilken visar att trötthet och 
sömnproblem har ett högt samband med arbetsrelaterade aspekter, vilket i förlängningen kan 
leda till stress och utmattningssyndrom. Att negativ överspridning rapporterats även i sfären 
privatliv-arbetsliv torde öka risken för stress och utmattningssyndrom än mer. Viktiga 
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åtgärder som tidigare forskning kring negativ överspridning återger är stöd från familj och 
partner (Grotto & Lyness, 2010, Greenberg et. al., 1994) och organisatoriskt stöd (Cohen & 
Schwartz, 2002, Kinnuen et. al, 2006), något som borde beaktas för lärares 
arbetstillfredsställelse, välmående och livskvalitet i framtiden. 
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Work in teachers mind through day and night 
Sixteen teachers perceptions of negative spillover 

Ann-Charlotte Johansson 
 

Negative spillover from work to family and vice versa often occurs 
when for instance behaviour, mood, stress and feelings from one 
domain negatively affect the other domain. This qualitative thesis 
investigated teachers perceptions of negative spillover from work to 
family and vice versa. The respondents were 16 teachers in primary 
and secondary school which wrote a diary about negative spillover. 
The types of negative spillover that occured most frequently were 1) 
high workload, 2) disturbing thoughts or feelings, 3) fatigue, 4) 
problems with other human beings and 5) problems with machines. 
The results showed that the respondents reported more negative 
spillover from work to family, than from family to work. Most of the 
respondents worked a lot and the time of trust were not enough. The 
respondents who declined participation in the study did this because of 
an overload in their work situation. 
 

Keywords:  Negative spillover,  teachers, work life, family life, work-family balance 
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Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och du kan avbryta undersökningen när du 
så önskar. Du garanteras konfidentialitet, det vill säga att ingen kommer att kunna koppla ihop 
dina uppgifter med din person.  Uppgifterna kommer endast att användas till denna 
magisteruppsats i arbetslivsvetenskap. I och med att Du tackat ja till denna undersökning 
anses ditt samtycke vara uppfyllt. 

Bakgrundsfrågor 

 

 

Kön               Man                    Kvinna  

 

Ålder_________________________________ 

 

Civilstånd_____________________________ 

 

Är du förälder?                 Ja                  Nej  

 

Om ja, hur många barn har du?_____________________ 

 

Ålder på barnet/barnen ___________________________ 

   

Bostadsform                     Hyresrätt  Bostadsrätt 
  

         

     Villa 

Titel___________________________________________ 

Årskurs där du undervisar__________________________ 

Antal år i yrket___________________________________ 

Arbetstid per vecka_______________________________ 
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Dagbok w________ 

 

 

Skriv minst tre meningar och högst en A5-sida per dag. 

 

 

 

Skriv ner någon eller några saker från din arbetsdag som påverkade ditt 
privatliv negativt. 

 

 

 

Skriv någon eller några saker från ditt privatliv som påverkade din arbetsdag 
negativt. 

 


