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Sammanfattning 
Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars 
arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares 
psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. Vårt fokus ligger på arbetsmiljöfaktorer som 
gränslöst arbete, egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor.  
 
Studien har genomförts med hjälp av åtta stycken lärare inom högre utbildning med titlarna 
universitetsadjunkt och universitetslektor. En kvalitativ ansats har använts i denna studie och 
intervjuerna har varit av semisturkturerad karaktär. Teorier som utgår ifrån krav-kontroll-stöd, 
gränsdragningsstrategier och ett professionsperspektiv har tillsammans med tidigare forskning 
använts för att förklara respondenternas upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö inom 
valda områden som berör arbetsmiljöfaktorer.  
 
Studien visar att det gränslösa arbetet och de flexibla arbetsvillkoren underlättar 
respondenternas vardag i form av att kunna styra över när, var och hur arbetet ska 
genomföras. Dessa flexibla arbetsvillkor och det gränslösa arbetet medför dock en 
svårdefinierad gränsdragning mellan arbete och fritid. Universitetslärarnas arbetssituation 
präglas av en låg grad av återhämtning, hårt tidsstyrda ramar att förhålla sig till, en hög 
arbetsbelastning och höga krav.  En annan aspekt som utmärker resultatet är att 
respondenterna även på sin fritid tenderar att vara tillgängliga när kollegor och studenter söker 
dem. Samtliga av dessa faktorer bidrar till att respondenterna inte upplever att tiden som finns 
till förfogande räcker till utan att det finns ett behov av att arbeta mer än den tid som formellt 
sett är avsatt för arbetet. Det vilar därför ett stort ansvar på individens egen förmåga att 
hantera deras arbetssituation och kunna dra en gräns mellan arbete och fritid. Det går därför 
utifrån resultatet att utläsa brister från arbetsgivarens sida i förhållande till arbetsmiljöverkets 
organisatoriska och sociala föreskrifter.  
 
Det framkommer även att graden av egenkontroll över arbetet har minskat på grund av nya 
styrformer inspirerade av New public management. Det har inneburit att universiteten är 
konkurrensutsatta och det finns ett behov av att anpassa sig efter studenternas efterfrågan. 
Även ett flertal reformer som bland annat autonomireformen har inneburit en 
avprofessionalisering för professionen i stort där linjestyrning får en allt mer utmärkande roll. 
Det innebär att lärare inom högre utbildning får allt mindre att säga till om i de frågor som rör 
kärnverksamheten. 
 

 



 

Förord 
 
Vi vill tillägna ett stort tack till samtliga respondenter för era värdefulla upplevelser och ert 
deltagande, utan er hade inte vår studie varit möjlig. Ett stort tack riktas även till vår 
handledare Goran Puaca. Vi tackar dig för ditt ovärderliga stöd i en stundtals diffus 
uppsatsperiod där du med dina gedigna erfarenheter och kunskaper inspirerat samt fått oss på 
rätt väg.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka samtliga OPUS-lärare för ert genuina engagemang och intresse i 
oss som studenter. Tack för all er dyrbara samt betydelsefulla tid ni ägnat oss under dessa år. 
 
Angelica Andersson och Charlotta Chindeh 
Högskolan i Borås 2019 
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1 Inledning 
Under de senaste decennierna har en informationsteknisk utveckling skett och nya 
arbetsformer har bildats som möjliggör nya sätt för individen att organisera sitt arbete. 
Arbetsuppgifter kan nu utföras överallt och närsomhelst och individerna kan på egen hand 
styra över sin arbetstid avseende när, var och hur deras arbetsuppgifter ska utföras. Denna typ 
av arbetsform kallas gränslöst arbete (Allvin et al. 2006:15). Gränslöst arbete innebär därmed 
ett mer öppet och flexibelt spelrum för arbetets utförande men medför samtidigt en mer diffus 
gränsdragning mellan arbete och fritid. Ett friare arbete innebär även svårigheter att frigöra 
sig från det (Allvin et al. 2006:150). Det betyder att individuella förutsättningar i stor 
utsträckning ligger till grund för att upprätthålla en tydlig gräns mellan dessa två sfärer 
(Allvin et al. 2006:18-20). Flexibla arbetsvillkor, både verksamhetsanpassade och 
individanpassade, med diffusa ramar kan således innebära att individen ruckar på sitt eget 
välbefinnande till följd av bristande återhämtning och med risk att drabbas av ohälsa 
(Aronsson 2018:85).  
 
Lärare inom högre utbildning har en arbetsmiljö som av tradition omsluts av ett gränslöst 
arbete, hög egenkontroll och flexibla arbetsvillkor (Ahlbäck Öberg et al. 2016:21-22). 
Tillsammans med den tekniska utvecklingen har dessa arbetsvillkor givit upphov till en 
gränsdragningsproblematik som kan påverka universitetslärares välbefinnande och hälsa. Den 
akademiska världen har tidigare uttrycks som en arbetsmiljö omfattad av låg stress, men 
påvisar nu det motsatta (Watts & Robertson 2011). Till följd av New public management 
finns ett större fokus på mätning, granskning, dokumentation och där universitetslärare 
upplever en minskad autonomi samt försämrade arbetsförhållanden (Gillberg 2018:48).  
 
Därmed står arbetsgivaren inför uppenbara arbetsmiljöutmaningar med de föreskrifter som 
förtydligar arbetsgivarens ansvar beträffande såväl den organisatoriska som den sociala 
arbetsmiljön (AFS 2015:4). Syftet med dessa föreskrifter är att bland annat förebygga risker 
för ohälsa men även för att främja en god arbetsmiljö. Dessa betonar att arbetsgivaren innehar 
det yttersta ansvaret att se till att föreskrifterna följs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt att kraven i arbetet ska anpassas efter de resurser som finns att tillgå. Arbetsgivaren har 
därför en skyldighet att kontinuerligt granska arbetsförhållanden och bedöma eventuella risker 
för ohälsa hos medarbetarna. Arbetsbelastning, arbetstid och återhämtning är faktorer som är 
av särskild betydelse för välbefinnandet. Därmed ska kunskap om ett förebyggande arbete 
förmedlas till chefer och de ska förses med resurser samt förutsättningar att erbjuda stöd åt 
övriga medarbetare. Enligt AFS 2015:4 har följaktligen arbetsgivaren det yttersta ansvaret att 
se till att medarbetarnas arbetsbelastning är rimlig samt vidta åtgärder i de fall medarbetare 
visar tecken på en arbetsbelastning som är ohälsosam (AFS 2015:4).  
 
Därav är det av intresse att studera hur arbetsmiljöutmaningar hanteras i ett starkt 
identitetsskapande yrke samt hur ändrade förhållanden inom högre utbildning påverkar 
universitetslärares upplevelse av egenkontroll i deras arbetssituation.  

1.1 Bakgrund 
Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars 
arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Den senaste tidens reformering av högre utbildning 
har medfört en ökad frihet för lärosätena att organisera sin verksamhet. En del av denna 
utveckling relateras till den så kallade autonomireformen som är en flera reformer som 
påverkat högre utbildning (Ahlbäck Öberg et al. 2016:21-22). Tidigare var den så kallade 
kollegiala styrningsmodellen historiskt förknippad med styrning av högre lärosäten. Till följd 
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av autonomireformen har istället en ökad linjestyrning kommit att bli det överordnade 
styrningsidealet. Det har inneburit en högre organisatorisk autonomi, men det har samtidigt 
också medfört en begränsning för kollegialt beslutsfattande (Brante 2015:173-174).  
 
Den kollegiala styrningen har utmärkts av lärarnas sakkunnighet och där de tillsammans 
behandlar frågor som är av central karaktär för lärosätet, baserat på deras professionella 
omdöme. Linjestyrning utmärks istället av en tydlig hierarkisk ordning där makten ligger hos 
linjechefen. Här premieras resultat- och målstyrning i syfte att etablera effektivitet samt 
kontroll (Ahlbäck Öberg & Sundberg 2016:45-48). Då linjestyrningen tenderar att bli allt mer 
framträdande på svenska lärosäten har nu fokus förflyttas från frågor som berör 
kärnverksamheten, såsom forskning och utbildning till fördel för utvärderingar, 
kvalitetssäkerhet och mätbarhet. Detta har bidragit till att personer i ledningsposition som 
långt ifrån alltid besitter adekvata kunskaper och erfarenheter fattar beslut kring frågor som 
berör kärnverksamheten. Således menar somliga att den akademiska trovärdigheten inom 
forskning och utbildning påverkas negativt (Ahlbäck Öberg & Sundberg 2016:63-64,69). 
 
Kärnan i kollegialitet är en självständighet i att utöva professionella bedömningar som numera 
tenderar ses som ett hinder för en ekonomisk rationalisering inom högre utbildning. Det har 
enligt vissa bidragit till en avprofessionalisering av lärare inom högre utbildning där det 
istället sker en maktförskjutning. Det innebär att professionella värderingar och drivkrafter 
underkastas för marknadsinspirerande liberala ideologier och organisationsideal som New 
public management (Ahlbäck Öberg & Sundberg 2016:63-64). Administration får en central 
roll i form av ökad dokumentation, utvärderingar, mätning och prestation som anses bidra till 
bättre resultat och en ökad effektivitet inom offentlig verksamhet. Grundidén handlar om att 
anpassa verksamheten efter marknaden och dess kunder (Agevall & Jonnergård 2010:161-
162). De statliga medel som tilldelas högre lärosäten baseras på hur många studenter som 
lyckas ta examen samt i vilken utsträckning forskning bedrivs inom lärosätet. Därmed är 
lärosäten inom högre studier en del av en stor konkurrens om inkomstbringande resurser 
(Carlén & Puaca 2017:118). Målsättningen har gått från att handla om individens egen 
bildning och kunskap till att handla om att förvärva yrkesfärdigheter och bli anställningsbara 
(Rider 2012:52-53). Därav blir kunskap att betrakta som en vara och det blir en naturlig del av 
universitetens sätt att marknadsföra sig själva i syfte att attrahera studenten. Kunskap kodas 
därmed om till ett ekonomiskt objekt där individen betraktas som en rationell karaktär (Carlén 
& Puaca 2017:119,124-125). Kontrollen över kunskapsanvändningen går därmed helt eller 
delvis förlorad. Istället är studentens anställningsbarhet i fokus som i sin tur ställer krav på 
lärarens anpassning och tillgänglighet (Fransson 2012:22-23).  
 
Det är ingen lätt omställning för professionen att gå från en omfattande självständighet i 
arbetet med ett kollegialt beslutsfattande till en stark linjeorganisation. Lärar- och 
forskarprofessionen inom högre utbildning har varit tydligt identitetsskapande traditionellt 
sett. De har haft en privilegierad position där ingen annan kunnat bedöma deras arbete 
förutom andra professionella inom fältet. Från att tidigare haft monopol på sin kunskap med 
frihet och självständighet att reglera villkoren för sitt arbete, håller denna möjlighet på att 
luckras upp till följd av marknadsinriktade reformer (Brante 2015:92-93,176-177).  
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur lärare inom högre utbildning upplever den psykosociala 
arbetsmiljön. Studien kommer att fokusera på arbetsmiljöfaktorer som gränslöst arbete, 
egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur upplever universitetslärarna möjligheten att sätta gränser mellan arbete och 
fritid?  

• Hur uppfattar universitetslärarna sin arbetsbelastning? 

• Hur upplever universitetslärarna utrymmet för egenkontroll över sin arbetssituation?   
 

1.4 Avgränsning  
Studien avgränsas till en specifik institution där respondenterna arbetar inom professionerna 
universitetslektor och universitetsadjunkt. Studien undersöker den psykosociala arbetsmiljön 
och avgränsas till respondenternas subjektiva upplevelse kring områdena gränslöst arbete, 
egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor.  
 

1.5 Studiens disposition 

I studiens första avsnitt presenterar vi inledning, bakgrund, syfte, frågeställningar, 
avgränsning, studiens disposition samt begreppsdefinitioner. I studiens andra avsnitt ger vi en 
bakgrund till forskningsområdet. Vidare i studiens tredje avsnitt presenteras metod och 
studiens resultat behandlas i det fjärde avsnittet. I avsnitt fem redovisas studiens 
diskussionsdel och slutsatser, samt förslag på framtida forskning. Intervjuguide och 
informationsbrev finns att ta del av som bilagor. 
 

1.6 Begreppsdefinitioner  
 

1.6.1 Flexibel arbetsform 
Med flexibel arbetsform menar vi i det här avseendet att yrkesverksamma till stor del har 
möjlighet att styra över sitt arbete avseende tid och rum för utförande. Detta gör också att 
gränsen mellan arbetstid och fritid tenderar att bli svår att definiera och arbetet därmed kan 
pågå efter ordinarie arbetstid.  
 

1.6.2 Gränslöst arbete 
I vår studie innebär gränslöst arbete individernas möjlighet att själva styra över sin arbetstid. 
Det vill säga att yrkesrollen ger utrymme att utföra arbetsuppgifter på andra platser än på den 
formella arbetsplatsen. Individen har därför möjlighet att själv styra och ansvara för hur deras 
arbetstid ska förläggas i frågan om tid och rum (Allvin et al. 2006:15).   
 

1.6.3 Profession 
Profession som begrepp innebär att en yrkesgrupp besitter en hög autonomi och tillämpar en 
specifik vetenskaplig kunskap samt besitter kompetenser som är av stor betydelse för 
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samhället. De professionella företräder teoretiska principer av betydande karaktär (Ahlbäck 
Öberg et al. 2016:96). Det är professionen som äger kunskapen inom sitt område och vet hur 
den bäst tillämpas (Brante 2015:19).  
 

1.6.4 Autonomi 
Den professionella autonomin innebär den frihet som professionella yrkesutövare har och som 
ger utrymme för att självständigt kunna fatta beslut i en rad frågor. Autonomi är något som 
återfinns på såväl organisatorisk som individuell nivå (Brante 2015:173). 
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2 Tidigare forskning  
Detta avsnitt lyfter fram tidigare forskning. Vi kommer att behandla en text från en 
forskningsantologi rörande det gränslösa arbetet som är framtagen av arbetsmiljöverket. 
Vidare kommer vi att presentera tidigare forskning som kommer att beröra flexibla och 
gränslösa arbetstider, egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor, förväntningar på 
tillgänglighet, överbelastning på organisatorisk och självinitierad nivå samt utbrändhet hos 
universitetslärare. 
 

2.1 Flexibla och gränslösa arbetstider  
Utifrån dagens arbetsliv går det att se en större efterfrågan och behov av flexibilitet där frågan 
om tillgänglighet samt var och hur arbetet ska utföras är aktuell. Utifrån det har 
arbetsmiljöverket tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en forskarantologi 
rörande arbetsmiljövägledning om diverse arbetsmiljöutmaningar i det gränslösa arbetet. De 
texter som återfinns i denna antologi handlar om flexibilitet, tillgänglighet, digitalisering, 
strategier samt ledarskap.   
 
Göran Kecklund (2018) menar på att gränslöst arbete möjliggör en större frihet för individen 
att inte enbart utföra sitt arbete på sin arbetsplats utan hen kan utföra sitt arbete nästintill vart 
som helst och när som helst. Han betonar dock att arbetstider oftast är det som sätter ramar 
mellan arbete och fritid, såsom umgänge med familj och vänner, samt kan ha en inverkan på 
individens hälsa och välbefinnande (Kecklund 2018:47). Arbetstider och arbetsbelastning 
påverkar individens möjlighet till återhämtning och för att en hög arbetsbelastning ska vara 
hanterbar betonar han vikten av en god återhämtning. Konsekvenser som ett gränslöst arbete 
kan medföra vid en hög arbetsbelastning är att individen tar med arbetet hem och på så vis 
tenderar arbetet att gå ut över fritiden vilket kan resultera i att återhämtningen blir lidande. 
När individen utsätts för en hög arbetsbelastning under en längre tid med brist för 
återhämtning kan det på sikt leda till ett kroniskt stresstillstånd samt psykosocial ohälsa 
(Kecklund 2018:47-48). För att på bästa sätt tillgodose möjligheter för återhämtning är det 
fördelaktigt för individen med en aktiv återhämtning i form av exempelvis träning, socialt 
umgänge och olika hobbys. Även sömnen har en stor betydelse för individens möjlighet att 
återhämta sig (Kecklund 2018:49, 50-53).  
 
Det betonas även att det krävs en förmåga från den anställde individen att kunna sätta tydliga 
gränser mellan arbete och fritid vilket innebär att individens enskilda möjlighet att hantera den 
flexibla arbetsformen är av stor betydelse. Det finns individuella skillnader i förmågan att 
finna en balans och det innebär att en rad människor inte kan hantera detta gränslösa 
arbetssätt. Därför har även arbetsgivaren ett ansvar i att undvika att denna obalans uppstår. 
Det är av vikt att arbetsgivaren är införstådd i betydelsen av återhämtning och att hen 
organiserar arbetet på ett sätt som skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsbelastning. Det 
för att möjliggöra utrymme för återhämtning, såväl i som utanför arbetet (Kecklund 2018:54-
55) 
 

2.2 Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor 

Individens kontroll och inflytande över sitt arbete har kommit att betraktas som en avgörande 
faktor för att förhindra negativ stress, men det har även kommit att bli omtalat som motsatsen. 
Det vill säga att frihetsgraden har kommit att bidra till ohälsa i form av stress och oförmågan 
att sätta gränser i arbetet. Enligt Grönlund (2007) har det påvisats att de som innehar en hög 
kontroll över sitt arbete funnit svårigheter i gränsdragningen mellan familj samt arbete. Det 
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uttrycks att ett friare arbete även innebär svårigheter att frigöra sig från det (Grönlund 
2007:11-12). Syftet med Grönlunds (2007) studie var att undersöka om hög kontroll i arbetet 
medför en så kallad negativ gränslöshet som bidrar till mer övertidsarbete, större svårigheter 
att balansera arbetsliv och familjeliv samt om det bidrar till ett sämre psykiskt välbefinnande 
(2007:18-20). Resultatet visar att de individer som har hög kontroll i sitt arbete också är de 
som tenderar att arbeta mer övertid och upplever i högre grad en större problematik när det 
kommer till balansgången mellan familjeliv och arbetsliv. Grönlund (2007) hävdar även att 
den tidigare förklaringen av att kontroll och inflytande över arbetet minskar stress, inte går att 
hålla fast vid. Orsaken är att trots ett bredare handlingsutrymme tenderar individen att själv 
bära ansvaret för sina arbetsuppgifter och förmågan att dra en gräns mellan arbete och fritid 
vilar således på individen (2007:22).  
 

2.3 Överbelastning på organisatorisk och självinitierad nivå 

Laurence, Fried och Raub (2016) undersöker orsaker till att individer upplever en 
överbelastning av arbetsuppgifter och menar att det finns skillnader i orsaker som inte påtalats 
i tidigare forskning. De menar att orsakerna hittills till stor del endast har belysts i relation till 
det organisatoriska perspektivet där individer belastas med arbetsuppgifter och har 
otillräckliga resurser eller bristande kontroll för att hantera sin arbetssituation. Författarna 
betonar betydelsen av att även ta hänsyn till en självinitierad överbelastning. En självinitierad 
överbelastning handlar om när anställda själva uppfattar att de har en hög kontroll när det 
kommer till hur och var arbetet ska utföras och tar egna initiativ till att utmana sig själva. 
Dock menar författarna att de inte i lika hög utsträckning får tillräckligt bra förutsättningar för 
att hantera ökad arbetsbörda samt ökat ansvar. De menar att dessa orsaker kan förväntas 
påverka såväl individens arbetsprestation som arbetstillfredsställelse. Orsakerna till 
överbelastning kan även påverka individen på ett känslomässigt plan och bidra till 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa och utmattning. Detta tenderar även att påverka relationen med 
såväl kollegor som familjemedlemmar och vänner negativt. Anledningen till att det är viktigt 
att särskilja orsakerna till överbelastning är att dessa negativa faktorer kommer att uppfattas 
och hanteras på olika sätt av individerna. De som själva anser att de har en hög kontroll 
kommer att prestera bättre även om förutsättningarna är desamma (Laurence, Fried, & Raub, 
2016). 
 

2.4 Förväntningar på tillgänglighet 

Utifrån en vetenskaplig artikel skriven av Christine Mellner (2016) beskrivs det att under de 
senaste årtiondena har stora förändringar skett i arbetslivet. Förändringarna har till stor del sin 
grund i en ökad global konkurrens som har medfört ett behov av att arbetsorganisationer ska 
kunna anpassa sig efter en snabbt föränderlig marknad. Ytterligare förändringar som har 
påverkat arbetets utförande är den snabba utvecklingen av gränsöverskridande informations- 
och kommunikationsteknik. Det har bidragit till mer flexibla former av hur arbetet kan 
organiseras och där anställda har en ökad självständighet i att själva organisera sitt arbete 
(Mellner 2016:146).  
 
Digital informations- och kommunikationsteknik möjliggör att individen alltid kan vara 
uppkopplad för att utföra arbetsrelaterade uppgifter. Det innebär att arbetsuppgifter i regel kan 
utföras i princip var och när som helst. Samtidigt som tekniken skapar utrymme för en 
individuell frihet när det kommer till att organisera sitt arbete medför friheten även ökade 
krav på att individen besitter en förmåga att kunna dra en gräns mellan arbete och fritid. 
Denna balans beskrivs även som en avgörande faktor när det kommer till att kunna koppla 
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bort arbetet mentalt på sin fritid för att möjliggöra tid för återhämtning (Mellner 2016:147-
148). Förväntningar på tillgänglighet kan även innebära att gränsdragningen mellan arbete 
och fritid tenderar att betraktas som oklara och kan leda till sämre möjligheter för 
återhämtning samt risker för att utveckla långvarig stress och ohälsa (Mellner 2016:149).  
 
Mellner (2016) undersöker om det finns ett samband mellan förväntningar och tillgänglighet 
efter avslutad arbetstid, användandet av kommunikationsteknik i arbetsrelaterade syften under 
sin fritid och förmågan att kunna sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv. Resultatet visade 
att en hög efterfrågan på tillgänglighet med hjälp av kommunikationsteknik ger upphov till 
svårigheter att mentalt stänga av arbetet under fritiden. Det går även utläsa att individer med 
en hög arbetsbelastning och med en förmåga att begränsa sitt användande av 
kommunikationsteknik i arbetsrelaterade syften, kunde dra en gräns för deras tillgänglighet. 
Samtidigt kunde dessa individer även släppa arbetet mentalt under sin fritid (Mellner 
2016:153-154). Sammantaget visar Mellners (2016) undersökning att nya arbetsförhållanden 
avseende förväntningar på tillgänglighet samt den arbetsrelaterade användandet av 
kommunikationsteknik medför svårigheter av att kunna släppa arbetet under fritiden.  Det kan 
i sin tur leda till bristande återhämtning som inkräktar på individens psykologiska välmående 
(Mellner 2016:156).  
 

2.5 Utbrändhet hos universitetslärare  
Watts och Robertsons (2011) har genomfört en litteraturstudie som belyser att lärare inom 
högre utbildning präglas av stress, hög arbetsbelastning, interpersonella kontakter med 
studenter och ett ökat tryck på tillgänglighet. Dessa faktorer påverkar i sin tur 
universitetslärarnas välbefinnande och hälsa. Den akademiska världen har tidigare beskrivits 
som en arbetsmiljö med låg stress, men där universitetslärare numera upplever ökad stress, 
minskad självständighet i arbetet och försämrade arbetsförhållanden. Av litteraturstudien 
framgår även att samspelet mellan arbetskrav samt att det saknas sociala och organisatoriska 
resurser påverkar balansen som är av stor vikt för att hantera arbetssituationen. Därmed kan 
stress potentiellt påverka den personliga och professionella kompetensen samt produktivitet 
hos läraren negativt. Syftet med litteraturstudien var att undersöka och utvärdera omfattningen 
av de känslomässiga följderna av stress och hög arbetsbelastning i universitetslärares 
yrkesroll. De ville även undersöka vilka variabler som potentiellt kan förklara erfarenheter av 
utbrändhet. Resultatet belyser negativa effekter som den höga arbetsbelastningen medför i 
form av nedsatt immunförsvar, ångest, depression, sömnstörningar och utbrändhet. 
Utbrändhet har även blivit allt mer framträdande orsak till sjukfrånvaro från arbetet samt hög 
personalomsättning. Utifrån deras iakttagelser påvisades att utbrändhet visade större utslag 
bland yngre medarbetare. De menar att det kan tyda på att de som varit anställda en längre tid 
utvecklat ett effektivt arbetssätt och att den yngre personalen antogs ha ett större engagemang 
i studentkontakter och att den interpersonella arbetsbelastningen på så vis blev högre. Watts 
och Robertson (2011) lokaliserade en rad framträdande känsloreaktioner hos universitetslärare 
i allmänhet som handlade om emotionell utmattning, depression, sömnsvårigheter samt en 
växande känsla av arbetsrelaterat missnöje kopplat till såväl organisationsstrukturer som den 
personliga prestationen.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Under detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter som krav-kontroll-stöd, 
gränsdragningsstrategier samt professionsperspektivet. Dessa teorier är avsedda att förklara 
och bidra med förståelse för studiens resultat.  
 

3.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

En stressmodell som utvecklats är Robert Karaseks krav-kontrollmodell som efterhand 
tillsammans med Töres Theorell kompletterats med socialt stöd. Karaseks idé kring stress i 
arbetslivet handlar inte enbart om höga eller låga krav. Han menar att dessa krav verkar i 
samspel med den kontroll som individen har över arbetet samt vilket handlingsutrymme som 
finns att tillgå (Allvin et al. 2006:140-141). Arbetskrav förklaras som de krav som ställs på 
individen i relation till att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan dels vara fysiska krav, men 
även krav av psykisk karaktär.  
 
I modellen betonas även att den individ som besitter en högre kontroll över sin arbetssituation 
också kommer klara av högre krav. Modellen beskriver även att den som har hög kontroll inte 
enbart klarar av höga krav utan även stimuleras av dessa. Det omvända gäller för de individer 
som har låg kontroll över arbetet. Med ett begränsat handlingsutrymme får individer mindre 
möjligheter att påverka, planera och delegera sitt arbete. Det innebär med andra ord ett mindre 
utrymme att hantera arbetets krav vilket istället kan resultera i ohälsa i form av bland annat 
stress (Allvin et al. 2006:141-142). När även socialt stöd lades till i denna modell betonades 
ett stöd i form av feedback, att känna sig omtyckt samt att det finns former för socialt 
samarbete (Eriksson & Larsson 2017:432-434).  
 

 
Figur 1. Karaseks och Theorells krav- kontroll- stödmodell. 
 
I diskussionen om möjligheter till krav- och kontroll i arbetet hänvisas det vanligtvis till fyra 
olika typer av situationer: avspända, passiva, spänd och aktiva (se figur 1). Den första typen 
som förklaras är den avspända situationen som innebär att arbetskraven inte är speciellt höga 
och där kontrollen i arbetet är hög. Således finns ett utrymme att arbeta i en stimulerande takt 
samtidigt som individen har frihet att lägga upp sitt arbete utefter eget tycke. Den passiva 
situationen innebär att individen istället har låga krav och ett anmärkningsvärt litet 



 

9 
 

handlingsutrymme. Vidare förklaras en spänd situation vara präglat av höga krav med ytterst 
små möjligheter till kontroll. Det är i detta sammanhang av vikt att belysa att forskning 
påvisat att en spänd situation kan innebära en ökad risk att drabbas av ohälsa. För att se till en 
aktiv situation kännetecknas den istället av höga krav och där individen har hög kontroll över 
sitt arbete (Theorell 2012:21-23). 
 
De arbeten som är aktiva är således de mest attraktiva då dessa arbeten innefattar en hög grad 
av egenkontroll även om det är ett arbete som innefattar höga krav. Det kan liknas med en 
balansgång mellan arbetskrav och det egna handlingsutrymmet. Det påverkar i sin tur 
upplevelsen av individens arbetsmiljö. I de mer spända situationerna återfinns arbeten som 
präglas av en hög stressnivå med en mer ostadig balansgång mellan arbetskrav och individens 
egna handlingsutrymme. I detta sammanhang kommer socialt stöd in, där grundläggande 
behov som umgänge och teamkänsla kan väga upp rådande obalans mellan krav och kontroll 
(Eriksson & Larsson 2017:432-434). 
 

3.2 Att dra gränsen mellan arbetsliv och privatliv  
På grund av den tekniska utvecklingen och det industriella samhällets framväxt har det skett 
en skiftning i synen på samspelet mellan arbetsliv och fritid. Förr ansågs arbetet vara en arena 
för materiella behov medan de sociala samt emotionella behoven tillfredsställdes i 
hemmiljön.  Det gör också att hemmiljön som tidigare setts som en plats för återhämtning inte 
längre skyddar arbetstagaren från krav och förväntningar från omvärlden. Detta kan även leda 
till en gränsdragningsproblematik där medarbetaren medvetet eller omedvetet gör avkall på 
behovet av återhämtning för att vara andra till lags. Det är upp till den enskilde individen att 
själv skapa och utveckla tekniker och strategier för att skapa förutsättningar för att 
upprätthålla en hälsosam gräns mellan arbete och fritid. Då alla individer är olika ser även 
dessa strategier olika ut (Allvin et al. 2006:121-122).  
 
Vi har gått från att arbetsliv och fritid ansetts vara helt skilda och verkat parallellt till att dessa 
i allt större uträckning går hand i hand och gränserna blir därmed svårdefinierade. En modell 
som beskriver hur de båda sfärerna fungerar utifrån ett helhetsperspektiv är 
överspridningsmodellen. Denna modell lyfter komplexiteten i att förhållandet mellan attityder 
och upplevelser i den ena sfären ofta smittar av sig på den andra. Det innebär att dessa 
faktorer påverkar motsatt sfär både positivt eller negativt. Därav har arbetets karaktär en stor 
betydelse för hur fritiden bör läggas upp. Har en individ ett kravfyllt arbete som tar mycket 
energi får betydelsen av vila och återhämtning en avgörande roll medan ett arbete av en mer 
ostimulerande och monoton karaktär behöver vägas upp med en mer aktiv och kreativ fritid 
(Mellner, Aronsson & Kecklund 2012:38-40). Den som har ett flexibelt arbete måste utöver 
yrkesrelaterad planering även ägna sig åt gränsdragning i relationen mellan arbetsliv och 
fritid, vilket kan vara svårt att leva upp till med större krav på tillgänglighet. Därmed blir 
relationen mellan dessa sfärer ett resultat av individens förmåga att organisera arbetet sett till 
dess karaktär, individens familjesituation samt fritid i övrigt (Allvin et al. 2006:105-110).  
 
Allvin m fl. (2006) lyfter fram ett flertal tekniker som används med varierande grad av 
medvetenhet hos individen. Den första som de tar upp handlar om att göra en uppdelning 
mellan tid och rum där individen sätter gränser avseende hur tiden mellan arbete och fritid 
fördelas. Exempel på det kan vara att i så hög uträckning som möjligt inte ägna sin tid åt 
arbetsrelaterade uppgifter på kvällar och helger, stänga av arbetstelefonen under tid som är 
avsedd för fritid eller att upprätta en fysisk plats i hemmet där arbetet ska utföras. Personer i 
individens närhet som till exempel familjemedlemmar kan också underlätta gränsdragningen 
då arbetstiden kan anpassas efter till exempel att markera när arbetsdagen börjar och slutar 
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baserat på när barnen går till skolan respektive kommer hem. De beskriver även hur olika ting 
kan verka som en symbolisk markör där till exempel teknik, kläder eller kalendrar skiljs åt 
beroende på användning i arbets- eller fritidssyfte. Vissa anser att dessa strategier endast 
hindrar det mer fysiska delarna av arbetet som att till exempel öppna mailen eller rätta 
tentamensuppgifter, men att det är svårt att koppla bort arbetet och vara mentalt närvarande 
under tid som är kopplad till fritid eller privatliv. Då kan användandet av kontrasterande 
aktiviteter ses som en strategi för gränsdragning som innebär att individen avsätter tid för att 
utföra en aktivitet som kräver en mental närvaro och arbetsrelaterade tankar får därför ett 
mindre utrymme. Där professionen är av högpresterande karaktär med krav på reflektion kan 
det vara extra svårt att bortse från arbetsrelaterade tankar om inte uppmärksamheten riktas 
mot områden som kräver full närvaro (Allvin et al. 2006:123-127). 
 

3.3 Professionsperspektiv  
Profession är en yrkesgrupp som besitter och tillämpar en specifik vetenskaplig kunskap och 
kompetens som är av stark betydelse för samhället. De professionella företräder teoretiska 
principer av betydande karaktär (Ahlbäck Öberg et al. 2016:96). Den sedan tidigare starka 
lärarprofessionen inom högre utbildning har varit tydligt identitetsskapande och yrkesgruppen 
har traditionellt sett varit påtagligt självständig i deras arbete. Professionen har haft kontroll 
över den högsta kunskapsnivån inom sitt område och hur den bäst tillämpas. Det har sin grund 
i deras privilegierade position där ingen annan kunnat bedöma deras arbete förutom andra 
professionella inom fältet (Brante 2015:19,173-174).  

Från att tidigare fokuserat på hur professionens kunskap ska förvärvas på bästa sätt blir 
professionen i ökad utsträckning påverkad av marknadsinspirerande liberala ideologier och 
organisatoriska ideal som New public management. Professionen har även påverkats av ett 
flertal reformer där bland annat autonomireformen har medfört att ideal från New public 
management har fått stort fäste inom högre utbildning. Denna reform har inneburit en ökad 
linjestyrning och bygger på en toppstyrd organisation av hierarkisk karaktär som premierar 
struktur, mätbarhet och effektivitet (Ahlbäck Öberg & Sundberg 2016:45-48). Till följd av 
denna organisatoriska förändring tenderar professionellas arbete anpassas efter kriterier som 
mätbarhet, granskning och utvärderingar vilket på så vis hamnar i konflikt med den autonoma 
kunskapsalstringen (Ahlbäck Öberg & Sundberg 2016:68). Det går att beskriva som att 
professionernas autonomi minskar i samband med införandet av New public management 
(Brante 2015:172). Idag finns det till exempel fler styrdokument och krav på dokumentation 
än det gjort tidigare där även undervisningen är utsatt för granskning och utvärdering (Brante 
2015:12). Den offentliga sektorn är numer att likställas med den privata sektorn och 
konkurrerar med övriga aktörer på marknaden (Ahlbäck Öberg et al. 2016:96-104). 
Universiteten pressas till att ta mer ansvar för sin egen marknadsföring och bygga upp en 
profil för att kärnverksamhet ska överensstämma utefter studenternas efterfrågan (Ahlbäck 
Öberg et al. 2016:104-105). 

Under de senaste decennierna har den akademiska professionens förhållande till staten 
förändrats i relation till dess position samt funktionalitet. Professionerna står inför en 
utmanande utveckling där nya styrningsmodeller orsakar en högre grad av extern styrning 
som minskar dess möjlighet till att själva reglera villkoren för sitt arbete (Brante 2015:173-
174).  
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens metodval. Vidare kommer studiens tillvägagångssätt, 
urval och utgångspunkter att behandlas. Detta avsnitt beskriver även tillvägagångssätt vid 
bearbetning och analys av empirin, intervjuguidens utformande och kvalitetskriterier. 
Avslutningsvis kommer även detta metodavsnitt att redogöra för etiska överväganden samt 
förförståelse. 
 

4.1 Kvalitativ metod 

En metod av kvalitativ karaktär är vad vi ser som mest fördelaktig för vår studie då syftet är 
att få en förståelse för respondenternas personliga upplevelser, tankar och idéer, men även att 
mer djupgående fånga upp individens subjektiva upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
(Justesen & Mik-Myer 2012:12-13). Fokus kommer att läggas på arbetsmiljöfaktorer som 
gränslöst arbete, egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor.  
 
Vid insamlingen av empiri har vi tillämpat semistrukturerade intervjuer. Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att utöver de förutbestämda frågorna finns det utrymme att 
ställa följdfrågor, såväl under som efter avslutad intervju. En intervjuguide av 
semisturkturerad karaktär ansåg vi som mest fördelaktig för att med så goda förutsättningar 
som möjligt ta del av respondenternas tankar och upplevelse kring det fenomen som studien 
avser att studera. Semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att utveckla sina 
resonemang och således möjliggöra att deras subjektiva upplevelser framkommer (Aspers 
2011:143-144) 
 
I denna studie har vi utgått från ett fenomenologisk perspektiv då den subjektiva upplevelsen 
har en betydande roll och respondenternas perspektiv kring ämnet är centrala. Med detta 
perspektiv som bakgrund är det respondentens verklighet som studeras och därför kan det 
innebära variationer i hur de upplever sin arbetsbelastning, flexibla arbetsvillkor, egenkontroll 
och gränslöst arbete (Justesen & Mik-Myer 2012:18-19). Inom detta perspektiv är det inte 
intressant att identifiera vilka orsaker eller orsakssamband som existerar utan inom 
fenomenologin ligger det ett intresse i att förstå vilka motiv som ligger till stöd för 
respondenternas förståelse och handlingar (Justesen & Mik-Myer 2012:20-21).  
 

4.2 Abduktion 

Under arbetet med studien har vi haft ett abduktivt angreppssätt med en låg grad av struktur 
och med en mer dynamisk process som målsättning där vi ville lyfta teorier samt tidigare 
forskning som var av relevans utifrån den empiri som framkom. Vi har utgått från teori kring 
det empiriska fältet innan datainsamlingen påbörjades och hade som avsikt att använda oss av 
krav-kontroll-stödmodellen, men har samtidigt låtit empirin styra vilket har bidragit till nya 
idéer och infallsvinklar som genererat resterande teorier och tidigare forskning. Därmed har 
detta angreppssätt bidragit till en växelverkan mellan empiri och teori som utvecklats under 
arbetets gång (Alvesson & Sköldberg 2017:54-55).  
 

4.3 Urval  
I denna studie hade vi för avsikt att fånga upp en fördjupad förståelse av hur 
universitetslektorer och universitetsadjunkter upplever den psykosociala arbetsmiljön utifrån 
utvalda arbetsmiljöfaktorer. Studien genomfördes på en institution och vi fann deltagande 
respondenter genom högskolans hemsida. Med detta som utgångspunkt har vi använt oss av 
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ett målinriktat urval, då vi valt att fokusera på enbart dessa grupper. Studien består av totalt 
åtta deltagande respondenter och som för oss var av relevans för att kunna besvara studiens 
syfte samt frågeställningar (Bryman 2011:434). Vi valde att inrikta oss på lärare med titeln 
universitetslektorer och universitetsadjunkter då de berörs av ett gränslöst arbete och har ett 
uppdrag där de har ett visst mandat att styra över sin arbetssituation samtidigt som de har 
ramar att förhålla sig till. Med hänsyn till studiens tid och resurser valde vi att genomföra vår 
studie tillsammans med totalt fem universitetslektorer och tre universitetsadjunkter. 
 

4.4 Tillvägagångssätt  
Studien tog sin början i ett omfattande litteraturstudium med böcker och artiklar som 
behandlar den psykosociala arbetsmiljön med inriktning på arbetsbelastning och gränslöst 
arbete för att få en översikt inom området. Vi kompletterade därefter med litteratur kring 
arbetsmiljö för lärare inom högre utbildning samt professionsteorier för att skapa ramar för 
undersökningen. Litteraturen som användes tillhandahölls dels av vår handledare samt 
kurslitteratur som behandlar valda områden. För att hitta vetenskapliga artiklar använde vi oss 
av databaserna ABI/inform collection, Ulrichsweb samt sökmotorn Summon via Borås 
högskolas bibliotek.  
 
När ramen för studien formulerats och definierats påbörjades sökandet efter lämpliga 
respondenter. Genom det valda lärosätets hemsida fick vi tillgång till kontaktuppgifter till 
individer som arbetar som adjunkter och lektorer inom vald institution. Vi skickade därefter 
en förfrågan om deltagande via mail där de fick ta del av kort information om syftet med 
studien till fyra adjunkter och fyra lektorer. På grund av ett lågt intresse av att delta i studien 
och att flera avböjde på grund av tidsbrist skickades ytterligare förfrågningar ut till potentiella 
respondenter tills vi hade åtta inbokade intervjuer. Därefter genomfördes en pilotintervju med 
en individ som är verksam lärare inom en av professionerna som undersöks i studien. Syftet 
med att på förhand genomföra en pilotintervju var att kontrollera att frågorna i intervjuguiden 
var tydligt formulerade, inte var av ledande karaktär och att guiden fungerar i sin helhet 
(Justesen, Mik-Meyer 2011:50). Det gav oss möjlighet att korrigera vissa frågor baserat på 
den respons vi fick. 
 
Redan under processen med att boka in intervjuerna insåg vi att respondenterna har en pressad 
arbetssituation där tidsaspekten var central. Därav genomfördes intervjuerna på 
respondenternas arbetsplats för att underlätta för dem och då flera av respondenterna pendlar 
bokades intervjuerna in utefter de dagar de befinner sig på lärosätet. Detta resulterade i att 
intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod. Intervjuerna genomfördes antingen på 
respondentens kontor alternativt i bokat mötesrum för att ge förutsättning för en lugn och tyst 
miljö med möjlighet till samtal. Då avsikten var att transkribera intervjuerna var det av vikt att 
intervjun genomfördes på en avskild plats då en tydlig inspelning är en förutsättning för en 
korrekt transkribering (Bryman 2011:430). Vi valde att i största möjliga mån delta båda två 
vid varje intervjutillfälle där en av oss var huvudansvarig och den andra hade möjlighet att vid 
behov ställa följdfrågor eller önskemål om förtydligande. För oss var det också viktigt att 
respondenten fick tillräckligt med utrymme för reflektion samt tänka igenom sina svar och vi 
insåg då vikten av att som forskare våga vara tysta en längre stund. 
 
Samtliga intervjuer spelades in, med respondenternas tillåtelse, i syfte att fokus helt och hållet 
lades på respondentens tankar och upplevelser för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Det 
för att undvika risken att missa viktiga detaljer på grund av behovet att anteckna. De fick ta 
del av ett missivbrev som delvis är utformat av Högskolan i Borås där vi kompletterat med 
information kring studien som vi ansåg var av vikt att delge respondenterna. Brevet skrevs 
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under av samtliga respondenter och de tilldelades en kopia att behålla. Tidsåtgång varierade 
mellan ca 35-55 minuter vardera. Efter varje intervju transkriberades materialet. Då 
intervjuerna oftast genomfördes under olika dagar hade vi möjligheten att transkribera 
intervjun omgående med intervjusituationen färsk i tankarna. Det är något som påtalas vara en 
fördel då detta potentiellt kan bidra till en mer detaljrik text och gör den mer levande (Aspers 
2011:158). Målsättningen med transkriberingen var att hitta mönster, likheter och skillnader 
som underlättade kodningen och analyserades i relation till teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning.  
 

4.5 Utformning av intervjuguide 

Samma intervjuguide har använts i samtliga intervjuer. Då förståelse är en central aspekt i 
denna studie har frågorna i intervjuguiden i största möjliga mån varit öppna. Det med syfte att 
respondenten själv ska reflektera över sina upplevelser kring hens arbetssituation och vi 
försökte således undvika frågor av ledande karaktär. Frågorna består därav av i så stor 
uträckning som möjligt av hur-frågor. Enligt Becker (2008) bidrar hur-frågor till att fånga 
respondentens individuella upplevelse och således få en större kontextuell uppfattning 
(Becker 2008:69-70). 
 
Studiens intervjuguide består av 23 stycken frågor som fördelas under fyra teman som är: 
Arbetsfördelning/kontroll, tillgänglighet, krav samt stöd. Intervjun inleddes även med 
bakgrundsfrågor som berör längden på respondentens anställning, vad som fick hen att vilja 
arbeta inom professionen, utbildningsbakgrund samt familjesituation. Dessa frågor ställdes i 
syfte att inleda samtalet, inge tillit samt få respondenten känna sig mer bekväm. Dessa 
bakgrundsfrågor bidrar även med information som potentiellt kunde vara av relevans vid en 
eventuell jämförelse mellan respondenterna. Intervjun avslutades sedan med en fråga där 
respondenten själv gavs möjlighet att ta upp något som hen tror kan vara av värde för vår 
studie för att säkerställa att vi inte missat någon aspekt som hen anser är väsentlig.  
 

4.6 Analys av insamlad data 

Intervjuerna spelades in och genomfördes under en tvåveckorsperiod och transkriberades 
sedan löpande. Det möjliggjorde att vi i ett tidigt stadium kunde kontrollera att den datan 
intervjuerna genererade handlade om det vi avsåg studera, eller om vissa ändringar eller 
kompletteringar av intervjuguiden behövdes. Under transkriberingen inkluderades varje ord 
för att ta fasta på nyanser i sinnesstämning hos respondenten och därmed skapa 
förutsättningar för en bättre analys och kodning av resultatet. Därefter skrevs intervjuerna ut 
för att på ett mer överskådligt sätt utläsa likheter och skillnader i materialet (Bryman 
2011:523-525, Aspers 2011:165).  Som tidigare påtalats var vår intervjuguide uppdelad 
utefter teman som behandlade olika kategorier av frågor. Detta för att underlätta för nästa 
moment där materialet ska kodas. De teman som intervjuguiden var uppdelad i och som 
underlättade möjligheterna att bryta ner vårt material var: Möjlighet att påverka 
arbetsuppgifter/arbetstid, återhämtning och sjuknärvaro, tillgänglighet och gränsdragning, 
lärare som profession och autonomi, arbetsbelastning samt flexibilitet. Därefter markerades 
olika citat som berörde dessa teman och likheter i materialet med olika färger. Genom att göra 
färgmarkeringar placerades olika delar av materialet under respektive tema och vi kunde 
därmed finna samband, likheter och skillnader i svaren från respondenterna på ett mer 
överskådligt sätt (Aspers 2011:185-187). Denna kodning skapade en större och mer 
övergripande förståelse för respondenternas svar vilket är också var syftet med vår studie. 
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4.7 Etiska överväganden  
Vid genomförandet av en forskningsbaserad studie bör forskaren alltid ta hänsyn till de fyra 
rådande forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra forskningsetiska principer har som 
utgångspunkt att förmedla normer mellan forskare och respondent. Detta för att det ska finnas 
ett skydd för individ och forskare vid en eventuell konflikt (Vetenskapsrådet uå.:9).  
 
Informationskravet innebär att respondenterna som deltar i studien blir tilldelade tillräckligt 
med information avseende det som studien kommer att undersöka för att respondenten ska ha 
en möjlighet att göra en avvägning innan de avser att delta. Vid förfrågan angående 
deltagande till denna studie fick respondenterna ta del av studiens syfte. De fick även 
information att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. 
Likväl blev de tilldelad information avseende deras möjlighet att avstå från att besvara vissa 
frågor om så önskas. Därav har både informationskravet och samtyckeskravet tagits i 
beaktande i denna studie (Vetenskapsrådet uå.:7-9).  
 
Samtliga respondenter har även blivit upplysta om att deras deltagande är anonymt vilket 
innebär att inga namn, uppgifter eller resultat går att härleda till den enskilda respondenten. 
Detta för att ta hänsyn till konfidentalitetskravet (Vetenskapsrådet u.å:12). Respondenterna 
delgavs även information om att allt insamlat material kommer att behandlas på så vis att 
ingen obehörig kommer ha åtkomst till informationen samt att insamlad empiri kommer att 
raderas och förstöras när studien är examinerad och godkänd. Vi har även upplyst samtliga 
respondenter avseende vilka som kommer att ta del av studiens material, deras egna 
möjligheter att ta del av studien samt att det kommer att publiceras efter sedvanliga rutiner i 
Borås högskolas databas DIVA. Utifrån tilldelad information har även nyttjandekravet blivit 
uppfyllt (Vetenskapsrådet u.å., s. 14). Samtliga respondenter har skrivit under på att de har 
fått muntlig och skriftlig information om studien samt att de haft möjlighet att ställa frågor. 
De har även fått behålla en kopia av den skriftliga informationen. Vidare har även vår 
handledare fått skriva under för att intyga att vi som forskare uppvisat skriftligt samtycke av 
respondentens deltagande i vår studie. 
 

4.8 Kvalitetskriterier 

I samhällsvetenskaplig forskning finns det två kriterier att ta hänsyn till: reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet innebär att man undersöker studiens tillförlitlig och hur generaliserbart 
studiens resultat är (Bryman 2011:49). För att kunna säkerhetsställa en hög trovärdighet i vår 
studie har vi tagit hänsyn till de regler som finns i kvalitativ forskning samt de 
forskningsetiska grundprinciperna. Innan studien påbörjades hade vi sedan tidigare studerat 
kvalitativ forskning samt olika intervjumetoder.  Det bidrar således till trovärdighet likväl att 
vi med största möjliga noggrannheten presenterat samtliga moment i forskningsprocessen. 
När man som forskare använder sig av en kvalitativ metod bör det finnas en medvetenhet 
kring att det finns begränsade möjligheter att få fram samma resultat på nytt, vilket således 
kan begränsa studiens överförbarhet (Bryman 2011:354-355). Det beror på att vi som forskare 
undersöker en specifik miljö och där individens subjektiva upplevelse är i centrum och som 
kan variera över tid. Det är också av vikt att ta i beaktande att studien är baserad på ett mindre 
urval vilket begränsar möjligheten att hävda att studiens resultat är generaliserbart för 
helheten. Det bidrar till svårigheter i att uppfylla validitetskriteriet, då validitet handlar om 
huruvida studien mäter det som är avsett att mäta och hur hög trovärdighet studiens resultat 
har. Med ett större urval hade studiens trovärdighet stärkts ytterligare (Bryman 2011:50). 
Utöver validitet och reliabilitet finns det även andra kvalitetskriterier att ta hänsyn till. För att 
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hänvisa till studiens koherens ser man till om studiens olika delar har ett logiskt sammanhang 
eller inte. Syftet med vår studie var att få en förståelse för de deltagande respondenternas 
subjektiva upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö med fokus på flexibla arbetsvillkor, 
gränslöst arbete, egenkontroll och arbetsbelastning. För att få förståelse för respondenternas 
subjektiva upplevelser har vi utifrån ett fenomenologiskt perspektiv använt oss av kvalitativa 
intervjuer vilket skapat ett logiskt sammanhang och därmed koherens. För att se till studiens 
transparens är det av vikt att studiens genomförda moment tydligt preciseras och att forskaren 
motiverar sitt val av datainsamlingsmetod samt varför forskaren valt att studera ämnet i fråga 
(Justesen & Mik-Myer 2012:32-33). Genom att vi som forskare beskrivit och motiverat val av 
teori, datainsamlingsmetod och dess olika moment på ett utförligt sätt går det även att 
motivera att det finns en transparens i vår studie.  
 

4.9 Förförståelse 

Ingen forskning är helt objektiv då hela forskningsprocessen alltid påverkas av forskarens 
värderingar, känslor, erfarenheter och upplevelser som bildar en förförståelse. Från att en idé 
tar form till insamling, analys samt tolkning av det empiriska materialet kommer forskarens 
förförståelse att styra i varierande grad genom hela processen (Becker 2008:20-22). Det är av 
stor vikt att se till förförståelsens rimlighet i förhållande till teorier och tidigare forskning 
samt vara öppen med att förförståelsen kan ändras under arbetet med studien (Becker 
2008:28-29 Gilje & Grimen 1992:188). Vår förförståelse har till viss del reviderats under 
studiens gång då information framkommit som inte stämt överens med vår ursprungliga 
förförståelse och vår förståelse har på så vis förfinats under processen.  
 
Vid studiens inledande moment fanns ett viss mått av förförståelse för universitetslärarens 
arbetsvillkor. Vi har genom kommunikation med både universitetsadjunkter och 
universitetslektorer samt iakttagelser i samband med undervisning uppfattat att dessa 
professioner har en flexibel arbetsform. Detta stod även klart under processen med att 
kontakta respondenter då flera tillfrågade valde att svara på vårt mail med förfrågan om 
deltagande sent på kvällen eller på helgen vilket tyder på att de har ett gränslöst arbete. Det 
var även ett antal som inte hade möjlighet att medverka på grund av tidsbrist vilket indikerar 
på en hög arbetsbelastning. Vår förförståelse har även sin grund i forskning samt litteratur 
som behandlar området som studerats samt även från våra yrkesliv.  
 
Vi lade stor vikt vid att upprätthålla en professionell distans till vår förförståelse kring 
respondenternas yrkesroll då vår avsikt var att få en förståelse för subjektiva handlingssätt och 
därmed är det viktigt att respondentens perspektiv framkommer i resultatet (Kvale & 
Brinkmann 2009:91). Vår förförståelse av det empiriska fältet har beaktats med största 
möjliga försiktighet för att inte missa viktiga detaljer som inte ligger i linje med det resultat vi 
förväntade oss (Kvale & Brinkmann 2009:226). Samtidigt var förförståelsen av stor nytta när 
relevanta och intressanta områden i ämnet skulle urskiljas samt avgränsas då fältet som 
studeras är brett med många olika inriktningar.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens insamlade material att presenteras. För att underlätta läsning 
kommer resultatet att redovisas genom att placeras under olika rubriker med bakomliggande 
teman.  
 

5.1 Möjlighet att påverka arbetsuppgifter och arbetstider 

Samtliga respondenter är överens om att de själva har möjlighet att styra över sin arbetstid och 
ser flexibiliteten som en stor fördel och prioriterar den framför att vara mer styrd. De kan 
själva till stor del planera var, när och hur arbetet ska genomföras och flera redogör för hur 
möjligheten att styra sin egen tid underlättar deras vardag på flera sätt. En respondent 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

Det har också varit perioder där man känner att jobbet behöver en väldigt mycket och 
där man har jobbat jättemycket men då kan jag också, när jag har betat av det, säga 
att jag väljer att vara ledig en dag för att jag tycker att jag har gjort så mycket förra 
veckan. Och den flexibiliteten är väldigt skön, framförallt när man har småbarn. 

 
Samtliga respondenter redogör även för att trots att de har en stor frihet att själv välja hur 
deras arbetstid ska disponeras kan de inte styra sin arbetsbörda. Förklaringen till detta är att de 
har möten, kursmål, rättning av examinationsuppgifter med deadline, föreläsningar, 
handledning av studentuppsatser att förhålla sig till. Däremot framkommer det att de lektorer 
som innehar mer ansvar inom sin tjänst till viss del har mer utrymme att påverka sina 
arbetsuppgifter. De förklarar att det finns en stor frihet i arbetet i form av att exempelvis 
förändra kursplaner och föreläsningar, men samtidigt beskrivs dessa moment som 
tidskrävande. På grund av att det råder brist på resurser är förutsättningarna att kunna 
genomföra förändringar begränsade. 
 
Flexibiliteten möjliggör därmed att respondenterna kan vara lediga en förmiddag för att 
uträtta privata ärenden eller vara ledig en vardag för att sedan arbeta in tiden under helgen. 
Flera respondenter bor på annan ort och har således möjlighet att arbeta hemifrån i de fall de 
inte har några möten eller schemalagda aktiviteter med studenter som kräver deras fysiska 
närvaro. En respondent förklarar hur flexibiliteten underlättar på följande sätt: 
 

Det gör det ju med tanke på att jag har så lång pendlingstid så sparar det jättemycket 
tid för mig och jag kan få mer fritid på det viset. 

 
Somliga respondenter menar att det är upp till en själv att förvalta sin arbetstid på rätt sätt och 
att det därmed finns ett individuellt ansvar att hantera denna flexibilitet. En respondent lyfter 
det individuella ansvaret såhär: 
 

[...] men sedan får man förvalta det bra, det kräver något tillbaka att man har 
friheten, verkligen frihet under ansvar på något vis. 

 
Samtidigt framkommer det att denna frihet som läggs på individen kan vara en nackdel. Det 
uppmärksammas att vid missnöjdhet från lärarens håll kan högre chefer anmärka på att det är 
upp till medarbetaren själv hur hen väljer att lägga upp arbetet och således lägger över allt 
ansvar på medarbetaren. Därav är friheten av godo, men resurserna för det måste också finnas. 
Dessutom anser flera att gränsdragningen mellan arbete och frihet tenderar att suddas ut. 
Flexibiliteten innebär att det är svårare för respondenterna att både fysiskt och mentalt släppa 
arbetet och tankarna på att det alltid finns mer att göra är ständigt närvarande.  
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5.2 Tillgänglighet  
Gränsdragningen mellan arbete och fritid påverkas av möjligheten att vara tillgänglig efter 
ordinarie arbetstid. Det är ett val som majoriteten av respondenterna har gjort av olika skäl. 
Samtliga respondenter upplever i olika grad att de är tillgängliga på fritiden, antingen för 
studenter eller kollegor eller både och. Flera ansåg att tillgängligheten är något som hör till 
yrket där en del av arbetsbeskrivningen handlar om att ge stöd, finnas till och underlätta för 
studenten. Graden av tillgänglighet varierar där somliga ser till att svara på mail, pim eller 
samtal omgående i den utsträckning det går medan andra försöker begränsa sin tillgänglighet 
gentemot studenter i syfte att vara ett gott föredöme eller att vägleda dem. Flera anser dock att 
denna gränsdragning är hårfin. Det är lätt att bli för snäll och ställa upp i en större 
utsträckning än önskat eller att de känner ett ansvar gentemot studenterna som gör det svårt att 
sätta gränser. En respondent förklarar detta på följande sätt: 
 

Det är väl också att man som person känner ett ansvar och gör att det är svårt att 
säga nej och markera gränser. Och man känner sig som en dålig lärare, även om man 
kan tycka att teoretisk borde studenterna förstå det, men jag vet hur surt det blir om 
man inte svarar tillräckligt fort och att det någonstans slår tillbaka på sig själv. Det är 
också en press som inte alltid är helt lätt att hantera heller. 

 
Det råder en samstämmig uppfattning om att tillgängligheten utanför arbetstid inte på något 
sätt är ett krav från arbetsgivaren utan att beslutet att vara tillgänglig ligger på individen själv. 
Det finns en rad olika förklaringar till varför respondenterna väljer att vara tillgängliga. 
Somliga anser att arbetsbördan inför kommande dag påverkas i hög uträckning om mailen inte 
kontinuerligt betas av och att det är därmed är för sin egen skull som mailen besvaras även på 
kvällar och helger. Andra anser också att arbetsbördan ibland kräver arbete på kvällar samt 
helger och eftersom mailkontakt är en del av arbetsbördan behandlas även den under dessa 
tider. Att kolla sin mail innan läggdags är mer regel än undantag och många har arbetsmailen i 
mobiltelefonen. Dock är det flera som menar att de besvarade mailen till studenter eller 
kollegor inte alltid skickas direkt utan att de ibland sparas ner och skickas efterföljande dag 
eller måndag morgon efter en helg.  
 
Majoriteten av respondenterna som valt att vara tillgängliga anser sig inte påverkas nämnvärt 
av att vara anträffbara utanför arbetstid. Frågorna som studenter har är ofta av en sådan art att 
de är lätta att svara på och flera menar att det underlättar för såväl studenten som dem själva 
om frågorna besvaras snabbt. Även motsatsen framkommer där somliga anser att de påverkas 
av att vara tillgängliga. Speciellt i perioder vid hög arbetsbelastning när det finns mindre tid 
för återhämtning, samt att det uttrycks ett behov av att motivera den tiden man behöver vara 
ledig. En respondent beskriver detta på följande sätt: 
 

Ja, det blir det och jag försöker hantera det på så sätt att jag bokar in fritid och då 
tänker jag att ”det här är verkligen inte bra”. När jag som igår, när jag fortfarande 
har mycket på mitt bord, bestämmer mig för att ”Nej, jag ska inte jobba ikväll” då 
känns det lite som att jag måste motivera varför jag inte ska jobba på kvällen. Det 
måste jag komma bort ifrån. 

 
De finns även de som anser att trots att de försöker, känner de att det inte alltid går att ha 
makten över sin egen tillgänglighet då det finns studenter som finner egna vägar att få svar. 
En respondent förklarar det på följande sätt: 
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Vissa studenter är också väldigt enträgna då de inte får svar på jobbtelefonen, pim 
eller mail och då vet de vad man heter. Så det är ju folk som ringer emellanåt på 
kvällarna och helger och sådant och kräver svar också. 

 
Även om majoriteten är tillgänglig i stor utsträckning finns det även en syn som särskiljer sig 
från resterande då dennes tillgänglighet begränsas till ytterst få tillfällen. Hen menar att det är 
av självbevarelsedrift då en ordentlig återhämtning är av stor vikt för hens hälsa. Denna 
respondent är även den enda som inte lyfter yrket som identitet utan hävdar att det finns 
faktorer utanför arbetet som är viktigare. Hen för även fram lönen som en aspekt som 
påverkar hens inställning till tillgängligheten. Hen menar att den är för låg för att hen ska 
känna något behov av att åsidosätta sin fritid och att övertiden inte genererar i 
övertidsersättning på grund av att de har förtroendearbetstid. Hen förklarar det såhär:  
 

Det är därför jag också känner att det är så lätt för mig att sätta en gräns. Har jag 
jobbat 40 timmar får jag inte betalt för att jobba mer. Och med den lönen så har inte 
jag oreglerad arbetstid, så tack och hej. 

 

5.3 Förmågan att dra gränser mellan arbetstid och fritid 

Förmågan att dra en gräns mellan arbetstid och fritid är något som uttrycks vara begränsad 
hos majoriteten av deltagande respondenter och att mycket ligger på en själv som person att 
kunna sätta en gräns. En respondent beskriver det på följande sätt: 
 

Den är dålig och jag behöver bli bättre. Jag gör så gott jag kan och sedan håller jag 
koll på att jag sover. 

 
Även om en del är bättre än andra på att sätta gränser framgår det tydlig att samtliga vet att 
det är ett problem som existerar. Somliga anser att gränsdragningen blir svår då vanan är 
inställd på att man alltid arbetar och på så vis är det svårt att sätta en gräns mellan arbete och 
fritid. En respondent lyfter svårigheten att sätta gränser på följande vis: 
 

Det har blivit ett normaltillstånd nu. Jag pratar om det och är medveten om hur sjukt 
det är men kroppen, rutinerna och förhållningssättet har jag blivit helt van vid det. Så 
långt som att ibland när jag bestämt en fredag och kryssat av det viktigaste och 
bestämt att den här helgen ska jag inte öppna mailboxen vet jag istället inte vad jag 
ska göra när jag vaknar för kroppen och vanan är så inställd på att alltid jobba. 

 
Möjligheten att arbeta hemifrån påverkar respondenterna på så vis att hemmet blir ens 
arbetsplats. Det är också något som det finns en medvetenhet kring och som vissa tagit 
avstånd ifrån. För vissa är gränsen mellan arbetstid och fritid helt obefintlig och obalansen har 
i perioder inneburit en risk för den psykiska hälsan. En respondent väljer att uttrycka det på 
nedanstående vis: 
 

Saken är den att systemet bygger på att vi alla har en medvetenhet att det är såhär 
jävligt. [...] när man känner att man håller på att gå in i väggen kan jag säga till min 
chef att nu behöver jag åka iväg och lämna landet i en vecka för annars går jag i 
väggen. 

 
Det uttrycks att gränsen mellan ledig och inte ledig nästintill aldrig har varit direkt klar. Från 
respondenterna framkommer det att även högre chefer arbetar i stor uträckning på helgerna. 
Det betyder att respondenter ibland tar emot mail under såväl kvällar som helger, vilket 
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upplevs kunna sända fel signaler. Även om det inte finns något krav på att svara finns ändå 
mailet där. Sammantaget är det flera respondenter som av flera anledningar upplever att 
friheten som finns i arbetet bidrar till svårigheten att dra en tydlig gräns mellan arbetsliv och 
fritid.  
 

5.4 Mentalt arbete på fritiden 

Gemensamt för majoriteten av studiens respondenter är bristen på förmågan att kunna släppa 
arbetet mentalt på fritiden. Mestadels går tankar i relation till arbetet under deras fritid och 
uttrycks pågå tjugofyra timmar om dygnet. Flertalet uttrycker att man måste tvinga sig själv 
att vara ledig och att sysselsätta sig med något mer fysiskt för att mentalt kunna koppla bort 
arbetet. Genom att mentalt inte kunna frigöra sig från arbetet är det också något som beskrivs 
som en stressor och att det är först och främst när man går på en längre semester som det är 
lättare att koppla bort arbetet. Möjligheten att vara tillgänglig och ett upplevt riktmärke att 
svara på mail inom tjugofyra timmar är också en av orsakerna till att det blir svårt att släppa 
arbetet helt. Detta då flertalet har mail i sin telefon vilket gör att åtkomsten till mail är enkel. 
Det finns även respondenter som uttrycker behovet av att lämna landet för att kunna koppla 
bort arbetet. Det på grund av att hemmet även är att betraktas som en arbetsplats. Trots detta 
efterfrågas ändå en god internetuppkoppling för att alltid kan ha åtkomst till sin mail. En 
respondent lyfter svårigheten att koppla bort arbetet mentalt på följande vis: 
 

Jag måste lämna landet i stort sett eftersom mitt hem är min arbetsplats i en stor 
utsträckning och jag jobbar där kvällar, helger och jämt och ständigt. Jag måste åka 
någonstans. Det bästa vore att åka där det inte fanns wifi men det vågar jag inte. 

 
Somliga beskriver även deras egen entusiasm för de ämnesområden de undervisar i samt 
tankar på framtida karriär inom professionen som faktorer som bidrar till svårigheten att 
bortse från arbetsrelaterade tankar på sin fritid. En respondent uttrycker det på följande vis:  
 

Det är ju svårt.. speciellt när man blir så entusiastisk då är det svårt att inte tänka på 
det. Men just då upplever jag det som positivt att jag är engagerad [...] Det är ju 
roligt och jättespännande. [...] Jag kan nog vara lite ledig ibland med det föregås ofta 
av att jag blir väldigt trött. 

 

5.5 Övertid, arbetsbörda och livsstil 
Även om graden av övertid ter sig olika är samtliga respondenter överens om att det finns ett 
behov av att arbeta utöver den tid som tilldelas dem för att utföra momenten i yrkesrollen. 
Flera menar att förklaringen till detta har sin grund i en hög arbetsbelastning där 
administrerade arbetsuppgifter blir allt mer omfattande. Även semestern kan bli lidande om 
man inte lyckats planera sitt arbete så pass väl att det går att vara ledig. En respondent 
beskriver det på följande sätt: 
 

För att man ska kunna vara så ledig krävs det också att planeringen för höstens kurser 
är klara och om man har lyckats göra det har man säkert jobbat över mycket fram till 
midsommar. 

 
Arbetet är ständigt pågående och majoriteten uttrycker att det underlättar för deras egen 
arbetsbörda att arbeta på kvällar och helger. Detta med förklaringen att det inte ska bli för 
mycket veckan därpå och en respondent lyfter det på följande vis: 
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De senaste åren kan jag säga att jag inte ens haft hälften av alla helger lediga och inte 
ens hälften av alla kvällar lediga, så att ja, jag har inte mycket till liv och så har det 
varit ganska länge. 

 
Ett flertal förtydligar att det inte är någon som tvingar dem till att arbeta mer än vad de gör. 
De menar att arbetet i sig präglas av frihet under ansvar och det är upp till en själv hur man 
planerar och strukturerar sitt arbete på så vis att det blir färdigt. En respondent uttrycker sig på 
följande vis:  
 

Det är ingen som tvingar mig att jobba mer. Utan det är något jag själv gör. Jag har 
nog känt så här att många gånger så handlar det om att jobba undan. 

 
Flertalet respondenter redogör för att de upplever att de alltid har med sig arbetet i tankarna, 
men att omfattningen kan variera periodvis. Ibland är arbetsbördan högre och ibland lägre, 
dock aldrig låg. Den mer varierande arbetsbördan återfinns främst hos adjunkterna, men för 
lektorerna är arbetsbördan näst intill konstant hög. Enligt några av de deltagande 
respondenterna kan det förklaras genom att lektorer i högre utsträckning besitter mer ansvar, 
specialuppdrag och att vissa bedriver forskning. Arbetsbördan beskrivs bestå av toppar och 
dalar men, att dessa toppar varar i olika längd samt mängd. Respondenterna lyfter att det 
många gånger saknas tid för återhämtning innan nästa topp tar fart och arbetsbördan blir 
därför konstant hög i någon form. En respondent väljer att förklara det på följande sätt:  
 

[...] det är sådär väldiga arbetstoppar, och så blir man trött av det. Sedan så 
kommer en period då man måste återhämta sig och så hinner man i princip  
knappt det och så kommer nästa topp. Det har hänt mig många gånger att jag 
tänker att ”bara jag klarar det här så är det över sen” men sen kommer den 
förbaskade tröttheten och bara ”krasch”. Så man tror att man ska hinna i kapp på 
något sätt och hamna i balans men jag tycker inte att jag gör det utan det är smått 
kaotiskt hela tiden även om den faktiska arbetsbelastningen kanske går upp och ner. 

 
 
Även om arbetsbördan och arbetsbelastning ligger mycket på individens eget ansvar i hur man 
väljer att disponera sin tid framkommer konsekvenser som hjärntrötthet, utmattning och en 
slitsam arbetsbörda som påverkar välbefinnandet. Det råder dock en motsägelsefullhet i detta 
då somliga till en början förklarar att ordinarie arbetstid räcker men ändå uttrycker ett behov 
av att arbeta utöver ordinarie arbetstid. Det förklaras delvis ha sin grund i att man som lektor 
eller adjunkt känner ett ansvar för lärandet, men även på grund av att administrativa 
arbetsuppgifter tar för mycket tid. En respondent uttrycker sig på nedanstående sätt: 
 

[...] det är ju bottentråkigt. Framförallt det administrativa. Det är jag dålig på. Så 
omotiverad. I hate it! Verkligen. 

 
Detta blir även tidskrävande på grund av att respondenterna sällan använder alla program 
kontinuerligt, vilket gör att allt administrativt arbete tar mer tid än vad det hade behövts om de 
haft kompetensen. Respondenterna lyfter behovet av och en vilja att lägga mer tid på 
kursutveckling, utveckling av pedagogiska angreppssätt, mer tid för möten med studenter 
samt utveckla kurserna kvalitativ. En respondent väljer att förklara det på följande vis:  
 

Jag upplever att jag är sällananvändare av många system och det tycker jag är 
jobbigt och frustrerande. Att saker som inte är min kärnuppgift tar så himla mycket 
energi. Och energi i bemärkelsen att jag blir frustrerad. 
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Det framkommer att det fanns ett större administrativt stöd tidigare och att detta sköttes mer 
lokalt på institutionsnivå med hjälp av medarbetare som arbetar med administration. Dessa 
har istället flyttat till verksamhetsstöd och är nu bortkopplade rent organisatoriskt trots att 
deras uppgift fortfarande är att stötta de olika institutionerna. Dock orsakar de långa 
beslutsvägarna problem och processerna blir långsammare när det blir ett större avstånd till de 
som ska stötta i utbildningsnära frågor.  En respondent förklarar det på följande vis: 
 

[...] det innebär att när det är något som man upplever inte fungerar måste man tala 
om det för sin chef som i sin tur ska prata med deras chef. Så sitter sektionschefer och 
akademichefer och pratar med verksamhetschefen om saker i t ex Ladok.  

 
När det kommer till strategier att hantera rådande arbetsbörda är förmågan att planera, 
prioritera och strukturera sitt arbete den strategi som lyfts fram mest. Flera hävdar att 
möjligheten till flexibelt arbete är en aspekt som underlättar detta. Det är även flera som 
redogör för vikten av att ha en prestigelös inställning till sitt arbete och inte ha för höga krav 
på sig själv utan se prestationen i relation till de förutsättningar som finns. En respondent 
väljer att uttrycka sig på följande sätt: 

Det går inte sköta allt helt perfekt för det är ofta mycket bollar i luften [...] utan man 
får tänka att det är good enough. 

Det finns de som också känner att arbetsbördan är för stor att hantera under en längre 
sammanhängande tid på dagen. Därför finns det de som utnyttjar att yrkesrollen präglas av en 
stor möjlighet till flexibilitet till att dela upp arbetsdagen. Detta då de blir så pass utmattande 
av arbetsbördan att de behöver sova under dagen för att orka fortsätta arbeta. Trots att det 
uttryckligen finns en betungande arbetsbörda beskriver ändå majoriteten av respondenterna en 
passion för deras arbete som ofta delas av kollegor vilket också stärker den kollegiala 
sammanhållningen. Somliga ser även passionen för yrket som en strategi för att hantera den 
höga arbetsbördan. Flertalet uttrycker att deras yrke är en del av deras livsstil samt identitet. 
En respondent uttrycker det på följande sätt:  

Det här blir också en livsstil så alltså det är inte konstigt att man jobbar ett antal 
timmar hemma eller läser de här böckerna på sin fritid.  

En annan respondent beskriver yrkesrollen så här: 
 

Det här är som att man lever och andas, är.  
 

5.6 Krav och socialt stöd  
Det råder delade meningar om huruvida kraven är tydligt formulerade. Det framkommer att 
det ofta finns tydliga ramar att förhålla sig till men att själva innehållet är diffust. Ramarna 
beskrivs ofta som yrkesrollen där arbetsbeskrivningen tenderar att inte vara lika självklar då 
det inte finns någon “manual” för alla de arbetsuppgifter som ska utföras i tjänsten. Det finns 
även en otydlighet kring vem som ansvarar för vissa frågor, speciellt när de är av en mer 
komplex karaktär. Somliga menar även att kraven som handlar om deras ämneskunskap 
tenderar att vara tydligare än de krav som är kopplade till pedagogiska aspekter inom 
yrkesrollen. Gemensamt för dem som ser kraven som tydligt formulerade är att de redogör för 
att de har en kontinuerlig dialog med högre chefer och att de “bollar mycket tankar” 
tillsammans. Det råder även delade meningar kring möjligheten att uppnå de krav och 
förväntningar som arbetsgivaren har. Det finns respondenter som anser att kraven inte kan 
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uppfyllas på grund av för lite resurser som genererar en för hög arbetsbelastning och i 
slutändan även bristande kvalitet. En respondent uttrycker sig på följande sätt: 
 

Vissa förväntningar är nästan omöjliga, till exempel att forska när arbetssituationen 
är som den är, det är helt orealistiskt. Andra krav som jag har lever jag upp till men 
till en högt pris. 

 
Det framkommer från somliga att kraven som finns vilar till stor del på läraren själv att 
hantera. Detta då lärarrollen präglas av en stor autonomi och en förväntad självständighet från 
högre chefer. Vissa respondenter menar att möjligheten att uppnå kraven därav blir svårare i 
perioder med hög arbetsbelastning där tiden inte räcker till. Majoriteten av respondenterna 
redogör för att det finns ett starkt kollektivt stöd från kollegor och att det således finns en 
gemensam förståelse för den höga arbetsbelastningen. Samtidigt påtalar de att stödet endast 
finns till en viss gräns på grund av begränsade resurser, otillräcklig tid samt specialiserad 
ämneskunskap. Samtliga besitter ämneskunskap inom specifika områden som gör att det svårt 
för andra som inte besitter samma kunskap att avlasta. En respondent uttrycker sig på följande 
sätt:  
 

Samtidigt så är det så att jag kan inte, när jag har mycket att göra, kan inte liksom 
förvänta mig att någon kollega ska gå in för de har det minst lika jävligt de flesta av 
dem och gå in i någon annans arbete är inte lätt gjort. Samma känner man själv när 
man vill vara en god arbetskollega och lyssna på någon och känner att man skulle 
vilja avlasta men känner att när ska jag göra det? Dygnet har bara 24 timmar liksom. 

 
Det finns också respondenter som upplever att de inte är den del av det kollektiva stödet, 
varken gentemot majoriteten av kollegorna eller chefen. Detta beskrivs som delvis självvalt. 
 

5.7 Möjlighet till återhämtning 

Sjuknärvaro är något som samtliga respondenter är överens om att det existerar i hög grad och 
att det uttrycks vara något som krävs på ett vis. Detta då det upplevs komplicerat att ställa in 
föreläsningar och seminarium och att det inte är någon annan som gör deras jobb under tiden 
som de är sjuka eller är hemma för vård av barn. Det handlar om att riskminimera för att inte 
arbetet ska läggas på en hög fram tills dess att de återgår i arbete igen och gör arbetsbördan 
mer svårhanterlig än den redan är. Det framkommer även att rättning av tentamensuppgifter är 
en arbetsbörda som inte går att skjuta fram då det finns en deadline att förhålla sig till. En 
respondent uttrycker sig på följande sätt: 
 

Sjuknärvaron är nog ganska hög på det här stället och så är det även för mig att är 
man inte döende så är det bara att gå till jobbet, så är det. 

 
Det framkommer att det är deras eget ansvar att deras arbete blir gjort vilket också är något 
som beskrivs som en stressor. Det framgår även att merparten av respondenterna arbetar när 
de har semester. Detta på grund av att de inte hunnit bli klara med sin planering samt att det 
finns ett upplevt behov av att vara tillgänglig på mail. 
 
Även bristen på återhämtning är påtaglig hos majoriteten. I vissa fall har bristen på 
återhämtning tillsammans med en hög arbetsbörda resulterat i utbrändhet i form av 
utmattningssyndrom eller på gränsen till det.  En respondent uttrycker sig på följande sätt: 
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Jag var i gränslandet och då sa jag ifrån och sa att antingen så sjukskriver jag mig 
eller så sänker ni arbetsbördan en stund och det accepterades. Så jag jobbade det jag 
mäktade med. Men jag är fortfarande inte ikapp för jag blir tröttare i huvudet 
snabbare. 
 

Det uppmärksammas även att respondenter observerat fysiska symptom på stress hos 
kollegor. Däremot finns det även ett flertal som uttrycker strategier för att inte låta arbetet gå 
ut över deras återhämtning i för hög grad. Strategier som tas upp handlar bland annat om 
fysisk aktivitet som träning och promenader, sova och äta bra, datorspel och film, outsourca 
hushållsarbete, ägna sig åt familj och fritidsintressen samt att inte ta med arbetsdatorn hem 
utan låta hemmet vara en frizon. Det framkommer att adjunkterna upplever sig ha mer 
utrymme för återhämtning och att bristen är som mest påtaglig hos lektorerna. Flera lektorer 
lyfter att de just nu försöker att hålla huvudet över ytan för att sedan kunna återhämta sig på 
deras sommarsemester, vilken dock kan bli störd om man inte lyckats blir klar med höstens 
planering i tid. Utrymmet av återhämtning i relation till rådande arbetsbelastning är väldigt 
begränsad och är något som de måste tvinga sig själva till göra plats för. Det framkommer att 
när de väl tagit sig tid till någon form av fysisk aktivitet eller fritidsintressen resulterar det i att 
de mår bättre efteråt och att det påverkar prestationsförmågan positivt. En respondent 
beskriver det på följande sätt: 
 

Jag får tvinga mig, grejen är den att jag kommer dit (till fritidsaktiviteten) 
springandes med andan i halsen och varje gång tänker jag att jag måste sluta, jag 
hinner inte och jobbar som bara den för att komma dit och sedan när jag väl kommer 
dit så mår jag bättre. 
 

5.8 En kundanpassad profession 

Flera av respondenterna redogör för att deras största drivkraft är att se studenterna växa och 
utvecklas. Andra faktorer som driver respondenterna i förhållande till sin yrkesroll är passion 
för sitt arbete, utveckling och ett brinnande intresse för de områden de undervisar i och att 
göra skillnad genom sin forskning. En respondent beskriver det på följande sätt: 
 

Min största drivkraft är att jag är världsförbättrare. Från början att det var det som 
gjorde att jag ville forska, jag ville titta på saker som handlade om orättvisor 
[...].  Det var min drivkraft att göra skillnad och därför fortsätter jag för även om jag 
inte forskar kan jag göra detta även som lärare. 

 
En utmärkande aspekt som lyfts fram av respondenterna är att lärarrollen har ändrats där den 
egna yrkeskompetensen inte längre är det som värderas högst utan istället har fokus hamnat 
på att anpassa sig efter studenten utifrån ett kundperspektiv. Det förväntas att de hela tiden ge 
sken av att allt ser bra och kundvänligt ut. Så här förklaras det av en respondent:  
 

Att leva upp till det här att vara den här kundanpassade läraren som ska hoppa så fort 
någon student upplever någonting. Så fort en student är missnöjd med en sak  [...] kan 
det få proportioner som gör att man ska anpassa sig till varje pris, känna efter, vara i 
fas och omtyckt och se till att studenten inte blir sura eller gnälliga eller om någon 
annan myndighet runt omkring får anledning att titta närmre på oss. [...] Ja, New 
public management, den aspekten är den värsta av att dokumentera och vara den som 
ska leverera som omvärlden, kunder och andra aktörer förväntar sig av oss och i 
förlängningen av oss lärare som ska leva upp till de här kraven. 
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De lyfter att det finns en stark drivkraft att vilja föra vidare den kunskap och kompetens som 
de har förvärvats genom livserfarenhet och många års utbildning. Dock finns det en 
upplevelse av att deras yrke utarmas och att det inte finns utrymme att fullt ut göra det som 
man är kompetent för. Istället upplever respondenter att de blir en variant av administratörer 
och gör så som de blir tillsagda. Det bidrar till ett begränsat utrymme att kvalitetssäkra och 
driva deras kompetens och profession framåt. Respondenter upplever en stor problematik 
kring detta då de menar att ett flertal inte kommer att hålla ett helt yrkesliv och inte vill offra 
så mycket i längden som de gör nu. 
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning och 
teorier. Diskussionen är uppdelad i teman: flexibilitet samt tillgänglighet i tid och rum, 
gränsdragningsproblematik, arbetsbelastning, sjuknärvaro och återhämtning samt autonomi.  
 

6.1.1 Flexibilitet samt tillgänglighet i tid och rum 

Ur resultatet framkommer det att respondenter som studerats präglas av en stor möjlighet till 
flexibilitet avseende tid och rum vid utförande av arbetsuppgifter. Lärare inom högre 
utbildning är en profession som historiskt har haft en hög arbetsrelaterad egenkontroll med 
utrymme att påverka när, var och hur arbetet ska utföras (Brante 2015:173). Vi ser att den 
teknologiska utvecklingen har påverkat denna flexibilitet ytterligare då avstånd inte längre är 
ett hinder för kommunikation mellan chefer, kollegor och studenter. Flera har valt att använda 
den privata mobiltelefonen som ett verktyg i arbetet och har den arbetsrelaterade mailen i 
telefonen. Nästintill samtliga kontrollerar sin mail i hög grad utanför ordinarie arbetstid. Det 
går därav att relatera till Mellner (2016) som belyser hur användandet av 
kommunikationsteknik i arbetsrelaterade syften bidrar till svårigheter att kunna markera en 
tydlig gräns för vilka förväntningar individen har på sin egen tillgänglighet (Mellner 
2016:153-154).  
 
Samtliga respondenter ser denna flexibla arbetsform som en frihet. Det går dock att diskutera 
huruvida den upplevda flexibiliteten är en frihet i realiteten. Vi ser att denna frihet underlättar 
respondenternas vardag då de har möjligheten att uträtta privata ärenden under dagtid samt att 
det uttrycks vara högst betydelsefullt att kunna arbeta hemifrån då flertalet pendlar till och 
från arbetet. Forskning visar däremot att ett friare arbete blir svårare att frigöra sig från 
(Allvin et al. 2006:150) Det kan vi se i resultatet där somliga lyfter att hemmet tenderar att bli 
en del av ens arbetsplats som således är lättillgänglig även under fritiden och att vissa känner 
behov av att lämna hemmet för att inte arbeta. Det kan både innebära att individer med 
flexibla arbetsförhållanden även tenderar att arbeta mer (Grönlund 2007:22) samt att 
hemmiljön som tidigare betraktats som en plats för återhämtning istället blir en arbetsplats 
oavsett tid på dygnet (Allvin et al. 2006:121) 
 
Trots att majoriteten inte uppfattar graden av tillgänglighet som skadlig för deras hälsa anser 
vi dock att det finns risker med ett arbete som är mer lättillgängligt. Tillgängligheten blir 
tämligen gränslös hos dessa individer med risk för negativ stress (Grönlund 2007:18-20) där 
den ständiga tillgången till arbetet riskerar att flytta samman med deras fritid. Därför går det 
att ställa sig frågan hur styrda de själva faktiskt blir av sin upplevda frihet. I resultatet 
framkommer det att majoriteten arbetar fler timmar än vad som finns till förfogande i tjänsten 
samt det upplevda behovet av att vara tillgänglig i sitt arbete för kollegor och studenter. Med 
denna bakgrund går det tolka att graden av flexibilitet och frihet som respondenterna ställs 
inför blir svår att hantera.  

6.1.2 Gränsdragningsproblematik 

Grönlund (2007) belyser att när individen har ett stort inflytande och en hög kontroll i sitt 
arbete anses det vara en faktor som kan förhindra att negativ stress uppkommer, men 
samtidigt uppmärksammas motsatsen. Graden av frihet i arbetet kan bidra till svårigheter att 
sätta en gräns mellan vad som är arbetstid och tid som ska ägnas åt fritid med möjlighet till 
fysisk och mental återhämtning. Grönlund (2007) menar att i de yrken som individen har en 
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hög kontroll och friare arbete är gränsdragningsproblematiken som störst (2007:11-13). 
Tidigare forskning belyser även att de som besitter en hög kontroll ofta inte uppfattar 
överbelastning som något negativt trots att belastningen kan få negativa effekter i form av 
arbetsrelaterad psykosocial ohälsa och utmattning (Laurence, Fried, & Raub, 2016). I studiens 
resultat påtalar respondenterna att de har hög kontroll i sitt arbete med ett personligt ansvar 
över sin arbetssituation, men med en arbetsbelastning som stundtals upplevs svår att hantera. 
Dels på grund av egna ambitioner beträffande kvalitet, men också eftersom de upplever ett 
behov av att vara ett stöd för såväl kollegor och studenter. Detta tyder på en problematik i 
gränsdragningen mellan arbetsliv och fritid som har sin orsak i att de dels upplever sig bära 
ansvaret att hantera sin arbetssituation och att arbetsbelastningen till viss del går att uppfattas 
som självinitierad (Laurence, Fried, & Raub 2016).  

På grund av att respondenterna ofta väljer att arbeta kvällar och helger kan det innebära 
försämrade möjligheter för de individer som har svårare att dra en gräns mellan arbetsliv och 
fritid. Det finns en risk att de förlorar kapaciteten av att kunna upprätthålla en för sig själv 
hälsosam gräns mellan dessa sfärer (Allvin et al. 2006:121-122). Förmåga att kunna parera 
arbetsliv och fritid blir därför central och kan enligt Allvin (2006) upplevas svår att hantera 
vid en hög grad av egenkontroll i arbetet. Relationen mellan dessa sfärer blir ett resultat av 
individens egen förmåga att balansera sin organisering av arbetet så att det fungerar med 
individens familjeliv eller fritid (Allvin et al. 2006:105). I resultatet är det tydligt 
framträdande att det råder en utmärkande problematik när det kommer till den individuella 
förmågan att dra en gräns mellan arbetstid och fritid. Då professionen av tradition präglas av 
gränslöshet (Brante 2015:173) och är av högpresterande karaktär med krav på reflektion kan 
det vara extra svårt att bortse från arbetsrelaterade tankar om inte uppmärksamheten riktas 
mot områden utanför arbetslivet som kräver full närvaro (Allvin et al. 2006:123-124). Därför 
anser vi att gränsdragningsstrategier som användandet av kontrasterande aktiviteter är 
nödvändiga för studiens respondenter. Det innebär att individen avsätter tid för att utföra en 
aktivitet som kräver en mental närvaro och arbetsrelaterade tankar får därför ett mindre 
utrymme (Allvin et al. 2006:123-127). Det kan ses som nödvändigt på grund av att det i 
resultatet bland annat framkommer negativa effekter i form av historik med sjukskrivning på 
grund av utmattningssyndrom eller att individer uppfattar att de har varit eller är i gränslandet 
till sjukskrivning på grund av en hög arbetsbelastning. Det går mot denna bakgrund att dra 
paralleller till det Kecklund (2018:47-48) förklarar vara en konsekvens av en hög 
arbetsbelastning och där individen inte har en tydlig gräns mellan arbetstid och privatliv vilket 
är särskilt utmärkande i perioder med hög arbetsbelastning där det inte finns tillräckligt stort 
utrymme för återhämtning. 

En annan aspekt som belyser en existerande gränsdragningsproblematik är hur studenter 
medvetet eller omedvetet väljer att inte respektera lärarens fritid. Respondenterna i studien 
berättar om studenter som i vissa fall valt att kontakta sin lärare på deras privata nummer när 
de inte fått svar från läraren i arbetsrelaterade forum. Det går även att utläsa hur chefer 
återkommande skickar mail på kvällar och helger vilket kan tolkas sända gränslösa signaler. 
Vi ställer oss därför frågande till om både studenternas krav på lärarens tillgänglighet och 
chefers gränslösa signaler försvårar möjligheterna att kunna upprätthålla en tydlig gräns.  
 

6.1.3 Arbetsbelastning, sjuknärvaro och återhämtning 

Det råder inga tvivel om att det föreligger en hög arbetsbelastning för respondenterna där 
majoriteten lyfter att belastningen varit betungande under en längre tid och där bristen för 
återhämtning varit påtaglig. Majoriteten av respondenterna anser att tiden som finns till 
förfogande inte är tillräcklig för att utföra sina arbetsuppgifter vilket bidrar till ett behov av att 
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arbeta utöver den formella arbetstiden. Det framgår även att samtliga känner att det på grund 
av den höga arbetsbelastningen finns ett behov av att arbeta när de är sjuka eller är hemma för 
vård av barn. Kecklund (2018:47-48) beskriver att en långvarigt hög arbetsbelastning utan en 
ordentlig återhämtning kan resultera i konsekvenser som kroniskt stresstillstånd och ohälsa. 
Dessa tillstånd återfinns i vårt resultat där ett flertal berättar att de drabbats av hjärntrötthet, 
utmattningssyndrom och att de har en slitsam arbetsbörda som påverkar deras välbefinnande 
samt en upplevelse av att de behöver motivera varför de inte ska arbeta. Detta är ett tydligt 
exempel på hur förutsättningar i arbetet kan ha en negativ inverkan på privatlivet. Detta går 
att förstå genom överspridningsmodellen som menar att arbetet och fritiden aldrig blir helt 
åtskilda utan har en ömsesidig påverkan på varandra (Mellner, Aronsson & Kecklund 2012: 
38-40). Det går även relatera till det resultat som framkommit i Watts och Robertsons (2011) 
studie där de belyser negativa effekter som den höga arbetsbelastningen medför i form av 
sömnstörningar och utbrändhet. Vi ser att det råder en ambivalens där respondenterna som 
inte drabbats av nämnda konsekvenser å ena sidan är medvetna om dessa, men å andra sidan 
har svårt att identifiera sig med dem. Det är dock av vikt att påpeka de konsekvenser som kan 
uppkomma av en hög arbetsbelastning oavsett om individer identifierar sig med dessa eller 
inte. Ett arbete där en individ har en tillgänglighet i arbetsrelaterade syften som sträcker sig 
utanför ordinarie arbetstider samt en långvarigt hög arbetsbelastning kan innebära att 
individen aldrig vilar mentalt från sitt arbete. Deras arbete blir då ständigt pågående vilket 
således inskränker på deras fritid och där graden av återhämtning blir lidande (Kecklund 
2018:47-48).   
 
Tid, utrymme och strategier för återhämtning kan te sig olika individer emellan och Kecklund 
(2018:54-55) lyfter vikten av att se till individuella skillnader i förmågan att balansera sin 
arbetssituation. I resultatet betonar respondenterna den individuella förmågan att prioritera, 
planera och strukturera sitt arbete som en strategi för att hantera arbetsbördan likväl som de 
betonar deras passion för yrket och de områden de undervisar eller forskar i. Denna passion 
beskrivs som en del av deras drivkraft i hanteringen av den höga arbetsbelastningen. Det 
framkommer även att respondenterna uttrycker att det är deras eget ansvar att hantera sin 
arbetssituation. Det kan ses som oroväckande ur ett arbetsmiljöperspektiv att individen 
tillsynes har en upplevelse av att på eget bevåg ansvara för hanteringen av såväl den höga 
arbetsbelastningen som det gränslösa arbetet. Därför är det av vikt att notera arbetsgivarens 
ansvar för att undvika att en obalans uppstår mellan arbete och fritid. Utifrån 
arbetsmiljöverkets föreskrifter 9 § bör arbetsgivaren vara införstådd i de konsekvenser som 
kan bli en följd av brist på återhämtning under en längre period. Det är även viktigt att arbetet 
organisera på så vis att det är hanterbart för samtliga och att det finns utrymme för 
återhämtning (AFS 2015:4).  

Med hänsyn till att de professioner som studeras kännetecknas av en hög autonomi finns det 
från oss som författare en medvetenhet kring att denna autonomi kan försvåra ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det på grund av att det ur resultatet går tolka att de intervjuade är stolta 
över sin profession samt att de upplever ett stort ansvar att prestera väl inom det område hen 
undervisar eller forskar i. Det kan innebära att de själva väljer att medvetet eller omedvetet 
göra avkall på sin återhämtning till fördel för det upplevda ansvaret i sin yrkesroll (Brante 
2015:92-93,176-177). I resultatet framkommer det att respondenterna anser att 
arbetsbelastningen i viss mån är självinitierad då de menar att ingen tvingar dem att arbeta 
utöver de timmar som finns till förfogande i tjänsten. Samtidigt framkommer det att 
respondenter upplever ett behov av att arbeta mer för att hantera sin arbetsbelastning. Det är 
därmed av stor betydelse att arbetsgivaren tar sitt ansvar att tillgodose arbetstagare med 
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nödvändiga resurser samt uppmärksamma signaler hos arbetstagarna som indikerar på en 
ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). 

Utifrån dessa aspekter ser vi tendenser till en ohälsosam arbetssituation hos majoriteten av 
våra respondenter. Vi ställer oss därför frågan om deras drivkraft och passion för yrket i 
slutändan kommer vara tillräcklig för att balansera en hög arbetsbelastning med bristande 
återhämtning. 

6.1.4 Autonomi  
Ur resultatet lyfter flera respondenter att de anser att lärarrollen genomgått en förändring som 
påverkar dem i deras yrkesroll. De lyfter att de upplever att den egna yrkeskompetensen inte 
längre är det som värderas högst utan istället har fokus riktats mot att lärosätet ska betraktas 
attraktivt och kundvänligt gentemot omgivningen. Det går därför att dra paralleller till 
införandet av nya marknadsinriktade reformer inom högre utbildning med studenten i fokus. 
Det har inneburit att kvantitet blir mer centralt än kvalitet vilket gör att universiteten mer eller 
mindre pressas till att ta mer ansvar för universitetsutbildningens arbetsmarknadsvärde 
(Ahlbäck Öberg et al. 2016:104-105, Brante 2015:172). Det framkommer att respondenter 
upplever att de i hög grad behöver anpassa sig efter studenternas tycke för att de inte ska bli 
missnöjda eller att andra myndigheter får anledning att granska deras arbete. Det går därav 
tyda att professionellas arbete styrs av diverse granskningskriterier och att deras arbete även 
tenderar att styras av studenternas förväntningar på en utbildning. Det överensstämmer även 
med det Brante (2015:172) belyser som skulle kunna innebära att professionernas autonomi 
får stå tillbaka för en ökad politisk och granskande styrning.  
 
Nanna Gillberg (2018:48) lyfter hur mätning, granskning och målstyrning får en framträdande 
roll i och med New public management och bidrar till en betydligt högre grad av 
administration. Det framkommer i resultatet att de upplever en förändring gällande den 
administrativa bördan i yrkesrollen. De menar att administration är ett moment som tar tid och 
energi från arbetsuppgifter som respondenternas kompetens egentligen är avsedd för. Flera 
respondenter lyfter orimligheten i att deras arbetstid läggs på uppgifter som både tids- och 
kvalitetsmässigt borde utföras av medarbetare som besitter mer kunskap inom det 
administrativa området. Detta kan tolkas som en av orsakerna till att arbetsbördan upplevs 
betungande och att det råder bristande resurser i hanteringen av detta område. Det innebär i 
sin tur mindre utrymme för professionella bedömningar för lärarna som således kan leda till 
minskad motivation och försämrad psykosocial arbetsmiljö (Gillberg 2018:48). Det kan tolkas 
som att deras yrke tenderar att utarmas och där det inte ges utrymme att fullt ut göra det som 
man är kompetent för. Det vittnar om en avprofessionalisering som kan ses i sken av New 
public management där professionerna får allt mindre inflytande och underminerar 
professionell självständighet inom högre utbildning. Därav kan vi se att New public 
management och autonomireformen kan innebära en farlig utveckling för såväl professionen 
som den ställning högre utbildning har i det svenska samhället. 
 
Historiskt har professionen varit starkt identitetsskapande och deras arbete har präglats av en 
stor självständighet (Brante 2015:92). Flera respondenter lyfter att deras yrke är att betraktas 
som en livsstil och en del av den egna identiteten, vilket vittnar om att professionen 
fortfarande upplevs som starkt identitetsskapande. De uttrycker även en passion för arbetet, 
att se studenterna växa och utvecklas samt ett brinnande intresse för de områden hen 
undervisar och forskar inom. Drivkraften att bidra och förvalta den kunskap de besitter i 
relation till sin profession tenderar att hamna i konflikt med nya styrformer inom högre 
utbildning. Sett till professionen som länge präglats av en hög grad av egenkontroll i sitt 
arbete går det ur vårt resultat att tolka att denna egenkontroll tenderar att minska. 
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Respondenterna har till synes även höga krav att förhålla sig till i form av det egna ansvaret 
över att hantera en hög arbetsbörda. Respondenterna har krav från sin arbetsgivare men även 
upplevda krav på sig själva att tillgodose studenterna en utbildning av god kvalitet. Likaså 
finns kravet att hantera en ökad administration samt hårt tidsstyrda ramar att förhålla sig till. 
Ett arbete med höga krav men med en låg grad av egenkontroll kan enligt krav-kontroll-
stödmodellen leda till ohälsa hos individer vilket vi till synes kan finna likheter med i 
resultatet. Det är därför av vikt att lyfta det krav-kontroll-stödmodellen betonar som viktiga 
aspekter för att hantera ett arbete med höga krav. I dessa situationer behöver individen besitta 
en hög grad av handlingsutrymme i sitt arbete för att upprätta en balans mellan dessa sfärer 
(Allvin et al. 2006:141-142). Ur studiens resultat finner vi därför risker med en minskad grad 
av egenkontroll i professionens arbete som tillsynes präglas av höga krav. Krav-kontroll-
stödmodellen beskriver även ett socialt stöd från kollegor kan väga upp en obalans mellan 
krav och kontroll (Eriksson & Larsson 2017:432-434). I resultatet uttrycker majoriteten av 
respondenterna att det finns ett starkt socialt stöd bland kollegor och att det finns en 
gemensam förståelse för deras pressade arbetssituation. Dock är det värt att understryka att 
detta är en profession som har investerat mycket tid och engagemang för att besitta den 
kompetens de innehar idag. Ur resultatet går det att tolka att krav ofta inte ligger i linje med 
vad deras kompetens egentligen är avsedd för. Deras professionella bedömningar får stå 
tillbaka med ett begränsat handlingsutrymme, då beslut rörande kärnverksamheten flyttats 
från de professionella (Ahlbäck Öberg et al. 2016:63-64). Det går därför att anta att ett starkt 
socialt stöd inte kommer att vara tillräckligt om en obalans mellan krav och 
handlingsutrymme blir bestående. Professioner inom högre utbildning står inför en utmanande 
utveckling. Detta då nya styrningsmodeller orsakar en högre grad av extern styrning som 
minskar universitetslärarens möjlighet till att själva reglera villkoren för sitt arbete (Brante 
2015:173-174). På så vis kan det inskränka på faktorer som är grundläggande för deras 
passion för yrket och kan potentiellt leda till större svårighet att kunna hantera en hög 
arbetsbörda. 
 
Om autonomin för universitetslärare reduceras mer än vad som redan har skett skulle det 
kunna innebära att professionen förlorar passionen för att utöva yrket. Därmed skulle det 
sedan tidigare starkt identitetsskapande yrket utmanas. Detta på grund av att professionella 
bedömningar begränsas vilket innebär att professionen inte har tillräckligt utrymme för att 
använda sin kompetens på rätt sätt. Det går därför inte undgå att reflektera kring om det 
innebär att kvaliteten i utbildningarna minskar och att den samhällsviktiga ställning som 
högre utbildning går förlorad.  
 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer läsaren att ta del av författarnas egna reflektioner kring studiens 
metodval och tillvägagångssätt.  
 
Till en början hade vi som avsikt att studera universitetslärares psykosociala arbetsmiljö med 
fokus på deras arbetsbelastning. Efter första handledningstillfället utvecklades vår inriktning 
till att även innefatta gränslöst arbete, egenkontroll och flexibilitet. Vi hade ursprungligen för 
avsikt att använda oss utav krav-kontroll-stödmodellen, vilket vi även gjorde, men när 
studieområdet utvecklades förstod vi att ytterligare teorier var nödvändiga och vi insåg vikten 
av att ha möjlighet att addera teori och tidigare forskning inom området. Detta då gränslöst 
arbete och flexibilitet är något svårdefinierat och att vår förförståelse kring respondenternas 
uppfattning rörande dessa områden var begränsad. Därav ansåg vi att ett abduktivt 
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förhållningssätt var mest lämpat får vår studie, eftersom vår analys kunde pendla mellan teori 
och empiri (Alvesson & Sköldberg 2017:54-55).  
 
Det var en trygghet för oss som forskare att växla mellan teori och empiri då det gav utrymme 
för att ringa in kärnan i det respondenterna väljer att lyfta. Det har i kombination med en 
kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer varit till fördel för vår studie. Detta då vår 
avsikt med studien var att fånga in den subjektiva upplevelsen och få en förståelse för 
respondenternas arbetssituation (Justesen & Mik-Myer 2012:12-13, Aspers 2011:143). Vårt 
tillvägagångssätt gav respondenterna möjlighet att utveckla och förtydliga sina resonemang. 
Likväl var det en fördel för oss som forskare då vi hade behov av att följa upp med 
kompletterande frågor till vissa respondenter.  
 
Vid val av respondenter hade vi till en början inte något förutbestämt antal utan lät intresset 
för medverkan att styra. Dock visade få intresse av att delta i studien. Flertalet svarade inte 
och de som svarade men valde att avböja sitt deltagande förklarade att de inte hade tid att 
medverka. Det förstärkte även vår förståelse i den bemärkelsen att det kunde bero på en hög 
arbetsbelastning. Vi hade också på förhand fått information om att adjunkter hade en högre 
arbetsbelastning än lektorer. Detta var dock en föreställning som reviderades då lektorer var 
de som tillsynes hade en högre grad av arbetsbörda. Trots det tog fler lektorer sig tid till att 
medverka i vår studie. När vi valde vilka individer vi skulle skicka en förfrågan till hade vi 
enbart deras titel till förfogande vilket gjorde att vi inte hade information om 
tjänstgöringslängd. Detta bidrog till att vi valde att bortse från en intervju på grund av svar 
som särskildes betydligt från övriga deltagande respondenter och vi drog slutsatsen att det 
berodde på respondentens korta tjänstgöringslängd. I studien har vi valt att ta med vår 
pilotintervju i vårt resultat då denna respondent bidrog med värdefulla insikter. 
 
I studien har vi valt att inte presentera våra respondenter med information rörande titel, 
ämnesområde eller kön. Vi anser i detta fall att denna information hade varit för utpekande 
och möjliggjort identifiering av deltagande individer. Detta för att uppfylla 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet u.å:12).  
 
Vid användandet av en kvalitativ metod finns det risk att vår subjektiva uppfattning av 
respondenternas upplevelser potentiellt ha en påverkan på studiens resultat. Hur vi hanterar 
vår subjektivitet är något som vi genomgående har arbetat med och vi har varit noga med att 
hitta tidigare forskning och teorier som kan förstärka trovärdigheten i vårt resultat (Bryman 
2011:354-355). Med hänsyn till tidigare forskning och teorier kan vi dra slutsatser som 
förstärker studiens tillförlitlighet (Bryman 2011:354-355).  
 

6.3 Framtida forskning 

Resultatet visar att lärare inom högre utbildning som profession håller på att förändras och 
utvecklas. Detta till följd av de styrningsideal som har inneburit en påtaglig autonomi för 
arbetsgivaren att organisera arbetet, men som samtidigt har inneburit en minskad professionell 
autonomi. Det hade därför varit intressant med ytterligare studier av hur lärarna själva anser 
att villkoren för deras profession håller på att förändras. Det hade även varit av intresse att 
studera flera lärosäten för att se om uppfattningarna skiljer sig beroende på arbetsgivare.  
 
I vårt resultat ger respondenterna uttryck för att sjuknärvaron är otroligt hög samt att det råder 
brist på återhämtning. Därav hade det varit intressant att jämföra våra resultat med 
erfarenheter från lärare på andra lärosäten och om det därmed går att se generella tendenser i 
denna riktning inom professionen.  
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Tidigare forskning visar även att individer som har en hög kontroll i sitt arbete tenderar att 
arbeta mer övertid och att de upplever en större problematik i balansgången mellan arbete och 
fritid. Då samhället idag fortfarande påverkas av könsnormer där kvinnor tar ett större ansvar 
för det obetalda arbetet hade det varit av intresse att undersöka om det föreligger skillnader 
mellan könen avseende upplevelser av det gränslösa arbetet.  
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7 Slutsatser  
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser där vi för en diskussion kring läraren inom 
högre utbildnings psykosociala arbetsmiljö.  
 
I studiens resultat finner vi en stor gränsdragningsproblematik hos majoriteten av 
respondenterna. Detta på grund av att de upplever att det råder stora svårigheter att koppla 
bort arbetet mentalt, en hög tillgänglighet gentemot kollegor och studenter samt en hög 
arbetsbelastning. Detta leder enligt de intervjuade till en hög sjuknärvaro, arbete på kvällar 
samt helger och att återhämtningen därmed blir lidande. Sammantaget kan vi se att 
återhämtningen utmanas av flera faktorer och att kombinationen av ett arbete med stor 
flexibilitet, hög tillgänglighet samt en hög arbetsbelastning bidrar till ett begränsat utrymme 
för fysisk, men framförallt mental återhämtning. I resultatet framkommer konsekvenser som 
hjärntrötthet, utmattning och en slitsam arbetsbörda som påverkar respondenternas 
välbefinnande. Det blir ett resultat av det flexibla arbetet i relation till den bristande 
individuella förmågan att dra en gräns mellan arbete och fritid.  
 
Vi ser därmed ett individuellt ansvar att hantera sin arbetssituation som även innebär 
individuella skillnader i förmågan av att upprätthålla en för sig själv hälsosam gräns mellan 
arbete och fritid. Det både på grund av att professionen präglas av ett gränslöst arbete, men 
även att yrket är tydligt identitetsskapande. Det råder dock inga tvivel om att professionen 
även präglas av en hög arbetsbelastning och där samtliga av våra respondenter i olika 
utsträckning anser att tiden som finns till förfogande i arbetet inte räcker till. Ansvaret över 
arbetsbördan upplevs av individerna vara något som de själva ansvarar för. Det delvis på 
grund av en stolthet över sin profession och delvis en upplevelse av personligt ansvar i att 
prestera väl inom det område som respondenten undervisar eller forskar i. Det framkommer 
att det råder bristande resurser i att kunna hantera rådande arbetsbelastning. Vi vill därför 
betona att resultatet kan tyda på att det finns tendenser till en ohälsosam arbetsbelastning 
inom professionen vilket kan ses som oroväckande. Med det som utgångspunkt är det återigen 
av vikt att poängtera arbetsgivarens ansvar att främja en god arbetsmiljö då vi finner 
uppenbara brister utifrån arbetsmiljöverkets organisatoriska och sociala föreskrifter (AFS 
2015:4).   
 
Avslutningsvis går det i resultatet utläsa en minskad grad av professionell autonomi och en 
begränsning av det egna handlingsutrymmet. Det till följd av bland annat New public 
management och autonomireformen. Anammandet av New public management pressar 
universiteten att passa in i tankesättet om effektivisering av offentlig sektor som ska 
tillhandahålla en hög kvalitet i sina utbildningar, men till en lägre kostnad. Samtliga 
respondenter betonar att det råder en hög arbetsbelastning inom professionen och 
respondenter lyfter även att det inte finns tillräckligt med resurser att tillgå för att kunna 
avlasta en hög arbetsbörda. Trots det förväntas kvaliteten upprätthållas, eller ännu hellre öka. 
Det kan innebära att både passionen lärarna känner för sitt arbete och den faktiska tiden för 
möten med studenterna sakta med säkert minskar. Dessa faktorer kan sammantaget bidra till 
ohälsa hos individer och kan i sin tur, som även respondenter i resultatet uppmärksammar, 
leda till att individer i värsta fall inte håller ett helt yrkesliv.  
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Figur 1  
Stressforskningsinstitutet. (u.å,). Arbetsorganisation och hälsa: två modeller för psykosocial 
arbetsmiljöforskning, Stressforskningsinstitutet,4. 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.51208.1321608199!/temablad_arbetsmiljomodeller.pdf 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 

9 Bilaga - Intervjuguide 
 
Arbetsbelastning, egenkontroll, stöd och gränslöst arbete 
 
Bakgrundsfrågor:  

• Hur länge har du arbetat som universitetslektor/adjunkt?  
• Vad fick dig att vilja arbeta som universitetslektor/adjunkt?  
• Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  
• Hur ser din familjesituation ut?   

 
Arbetsfördelning/kontroll:  

• Hur skulle du vilja beskriva dina arbetsuppgifter? - vad är det du gör? 
Syfte: vi vill veta arbetsuppgifternas omfång och innehåll  

 
• Hur ser din fördelning av arbetsuppgifter ut?   

Syfte: Få reda på hur mycket tid som ägnas åt respektive moment  
 
• Anser du att du har möjligheten att kunna styra och påverka dina arbetsuppgifter? 

Kan du ge exempel? Vid svar ja: Hur ser du på denna frihet?   
Syfte: Vi vill veta i vilken mån personen i fråga själv uppfattar att hen kan påverka 
sin arbetssituation. Få reda på hur hen ser på ett flexibelt arbete. Finns det 
problem med att arbetet blir för fritt?  

 
• Hur upplever du möjligheten till flexibilitet i arbete avseende tid och rum för 

utförande? Anser du att denna möjlighet underlättar din vardag? Om ja: På vilket 
sätt?  
Syfte: Få reda på om respondenten anser att hen har möjlighet att själv anpassa 
sin arbetssituation.   

 
• Hur brukar en ordinarie arbetsdag se ut för dig?   

Syfte: För att få information om respondentens faktiska arbetstid.  
 
• Hur ofta behöver du arbeta utöver din ordinarie arbetstid? Om ofta: varför känner 

du att du behöver jobba mer?   
Syfte: Få veta om mycket respondenter arbetar mer än vad som egentligen är 
avtalat och i så fall varför.   

 
• Hur upplever du att arbetstiden räcker till för att utföra dina arbetsuppgifter? Finns 

det arbetsuppgifter som du känner att du vill ha mer/mindre tid för?  
Syfte: Få veta hur styrda de är när det kommer till respondenternas arbetsbörda.  

 
• Hur upplever du din möjlighet att påverka hur din arbetstid fördelas? Är det något 

du själv styr över eller finns det riktlinjer från chefer?   
Syfte: Vi vill veta i vilken mån de själva kan påverka sitt arbete och om de har 
speciella riktlinjer att förhålla sig till  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tillgänglighet:  
• Finns det tillfällen då du har arbetat när du har varit sjuk eller varit på semester? 

Varför?   
Syfte: Få fram eventuell sjuknärvaro och anledningen till den.  

 
• Hur ser din tillgänglighet ut på fritiden avseende arbetsrelaterade frågor? För vem 

är du tillgänglig och varför? 
Syfte: Se om respondenterna arbetar på sin fritid.   

 
• Hur anser du att du påverkas av att vara tillgänglig efter avslutad arbetsdag? 

Följdfråga: Hur hanterar du det?  
Syfte: Ta reda på om de själva anser att de påverkas negativt av att vara 
tillgänglig utanför arbetstid. 
 

• Hur upplever du din förmåga att dra en gräns mellan arbetstid och fritid/familjeliv? 
Följdfråga beroende på svar: Är det något du själv känner att behöver bli bättre 
på?  Syfte: Går djupare in på föregående fråga.  
 

• Hur upplever du din arbetsbörda? Följdfråga beroende på svar: På vilket sätt? Låg 
eller hög? Vid svar hög: Hur hanterar du en hög arbetsbelastning?   
Syfte: Vi vill veta om de själva upplever en hög eller låg arbetsbelastning och om 
de anser att arbetsbelastningen är problematisk.  
  

• Hur upplever du din egen förmåga att kunna vara ledig utan att tänka på arbetet?   
Syfte: Om de har förmåga att lämna jobbet mentalt på deras fritid.  

 
Krav:  

• Upplever du att de krav du har på dig från din chef är tydligt formulerade? På 
vilket sätt upplever/upplever du inte det?   
Syfte: Vi vill veta om det finns tydliga riktlinjer att förhålla sig till eller om de är 
otydligt formulerade.   
 

• Hur upplever du möjligheten att uppnå de krav och förväntningar du har på dig?   
Syfte: Få reda på om respondenternas syn på rimlighet när det kommer till krav 
och förväntningar.  
 

• Vilka arbetsuppgifter upplever du som mest påfrestande/stressande?  
Syfte: Få reda på vilka faktorer som är mer belastande än andra och hur de 
påverkar individens psykosociala välbefinnande.   
 

•  Hur skulle du vilja beskriva din största drivkraft i relation till arbete? 
Syfte: För att få fram vad respondenten drivs av. 
 

Stöd:  
• Hur upplever du stöd från chefer och kollegor i din arbetssituation? Vid 

sjukdom/semester/hög arbetsbörda?   
Syfte: Hur de ser på det sociala stöd som eventuellt finns i arbetet. 
  

• Hur upplever du din chef ger dig förutsättningar för att kunna dra en gräns mellan 
arbete och fritid?   
Syfte: Vi vill veta vilken roll chefen har när det kommer till gränslöst arbete.  



 

 
 

 
• Hur upplever du utrymmet för återhämtning både i och utanför arbetet?  

Syfte: Vi vill veta om respondenterna anser att det finns tillräckligt med tid till 
återhämtning både i arbete och utanför.  

  
• Hur/ vad gör du för att återhämta dig på din fritid? 

Syfte: För att få veta om respondenterna har några strategier för att tillgodose sig 
själva med återhämtning på sin fritid. 

 
• Vad behöver du för att motiveras i ditt arbete?  

Syfte: För att veta vad respondenten behöver för att vara motiverad vid utförande 
av arbete. 
 

Övrigt:  
• Finns det något mer du skulle vilja tillägga som du tror vore av vikt för vår studie?  
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