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Sammanfattning
Bakgrund: I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har
gränserna för var och när arbetet kan utföras suddats ut. Arbetet har med andra ord blivit
gränslöst. Även om det möjliggör flexibilitet över arbetstiderna, valfrihet gällande platsen för
var arbetet kan utföras samt en ökad kontroll över arbetet kan det också leda till
överbelastning och arbetsrelaterad stress, som i sin tur kan ha en negativ inverkan på
arbetslivsbalansen och därmed välbefinnandet. Det kan i förlängningen även påverka
organisationen negativt då det kan yttra sig genom minskad produktivitet, sjukfrånvaro och
personalomsättning, vilket är förenat med ökade kostnader. Som lärare inom akademin finns
långtgående möjligheter att förlänga arbetsplatsens tid och rum till följd av utbredningen av
informations- och kommunikationsteknik, varpå den här studien behandlar högskolelärares
upplevelser av det gränslösa arbetet och hur det kan inverka på hälsan.

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka högskolelärares upplevelser av det
gränslösa arbetet inom akademin för att öka förståelsen för hur det gränslösa arbetet kan
inverka på hälsan och därmed öka förståelsen för på vilket sätt det kan vara en friskfaktor
eller riskfaktor.

Metod: Då föreliggande studie syftade till att fånga enskilda individers upplevelser, tankar
och beskrivningar avseende deras arbetssituation i det gränslösa arbetet på ett nyanserat sätt,
valdes en kvalitativ metod. Insamlingen av empirisk data gjordes genom tio individuella
semistrukturerade intervjuer på en högskola i Sverige.

Slutsatser: Studiens resultat påvisar att det sociala stödet är viktigt i ett gränslöst arbete och
kan bland annat bidra till att stressfyllda perioder upplevs som mindre krävande. Att ständigt
vara tillgänglig kan däremot påverka hälsan negativt i och med den upplevda stressen som
följer med tillgängligheten via e-post. Vidare tyder resultatet på att egenkontroll och frihet i
arbetet både kan vara en risk- och friskfaktor beroende på hur gränsdragningar gentemot det
övriga livet sker, vilket kan bero på individens egna krav och karriärutsikter, liksom glädjen
till sitt arbete. Det innebär att den individuella gränsdragningsförmågan blir fundamental i ett
gränslöst arbete.

Nyckelord:

Akademiker,

arbetslivsbalans,

arbetslivskonflikt,

arbetsrelaterad

stress,

gränsdragning, gränslöst arbete
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Abstract
Background: Due to the development of the information and communication technology the
boundaries of where and when to carry out your work have faded. In other words, the work
has become boundless. Although this allows for flexibility over working hours, place of work
and increased control over your work it can also lead to overload and work related stress,
which can have a negative impact on work life balance and therefore health. Also, in the long
run it can adversely affect the organization as it can lead to reduced productivity, sickness
absence and staff turnover, which is associated with greater costs. As a teacher at the academy
there are far reaching opportunities to extend the workplace’s hours and location due to the
prevalence of information and communication technology, where this study examines the
experiences university lecturers have of the boundless work and its impact on health.

Aim: The aim of the present study is to investigate university teachers' experiences of the
boundless work within the academy to increase understanding of how boundless work can
affect health and thereby increasing understanding of how it may be a health factor or risk
factor.
Method: As the present study aimed at capturing individual peoples’ experiences, thoughts
and descriptions regarding their work situation with boundless work in a nuanced manner, a
qualitative method was chosen. The gathering of empirical data was done through ten
individual semi- structured interviews at a university in Sweden.

Conclusion: The study's results indicate that social support is important in boundless work
and can, among other things, help stressful periods to be perceived as less demanding.
Continuously being available, however, can affect health negatively, with the perceived stress
that comes with availability via email. Furthermore, the result suggests that self-control and
freedom at work can be both a risk and a healthy factor depending on how boundaries occur
to the rest of life, which may depend on the individual's own requirements and career
prospects, as well as the joy of his work. This means that the individual’s ability to create
boundaries between work and private life is fundamental in a boundless work.

Keywords: Academics, boundaries, boundless work, work life balance, work life conflict,
work related stress
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1 Inledning
Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för studiens innehåll och betydelse.
Inledningsvis presenteras bakgrunden till det valda problemområdet. Den efterföljs av en
problemdiskussion och problemformulering som har utmynnat i studiens syfte och
frågeställning. Kapitlet avslutas därefter med en avgränsning för studien.

1.1 Problembakgrund
“Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” (Allvin, Aronsson, Hagström,
Johansson & Lundberg, 2006, s. 150).
Tiderna har förändrats. Den distinkta skillnaden mellan hemmet och arbetsplatsen är inte
längre avgränsad av det fysiska rummets begränsningar (Kaufman-Scarborough, 2006).
Industrialiseringen krävde att arbetet utfördes innanför företagets väggar, således blev
gränserna mellan arbete och hemmet tydliga (Granberg, 2011). Idag kan istället många
arbetsuppgifter utföras i princip lika väl hemma som på arbetsplatsen till följd av utvecklingen
av internetuppkoppling, bärbara datorer och mobiltelefoner (Allvin et al., 2006). Olika
arbetskonstellationer, exempelvis distansarbete, möjliggörs i samband med digitaliseringen
och det medför fördelar för såväl arbetsgivare som medarbetare. Arbetsorganisationens
fördelar kan yttra sig genom minskade fastighetskostnader och upprätthållandet av en god
moral bland arbetskraften och medarbetaren kan få en ökad autonomi och anpassa
arbetstiderna efter dennes livsprojekt (Granberg, 2011; Tietze & Musson, 2002). Samtidigt
innebär det förändringar i samspelet mellan arbete och privatliv (Sayah, 2013).
En väsentlig förändring i och med utvecklingen av elektronisk teknik är att anställda kan bli
alltmer bundna till sitt arbete, även när de lämnar kontoret för dagen eller under semester och
andra arbetsfria dagar (Boswell, Olson-Buchanan, Butts & Becker, 2016). Av de svenskar
som är i arbete uppger 64 % att de använder internet för att arbeta hemifrån och 51 % anger
att de läser arbetsrelaterad e-post under semestern (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Den
ökade användningen av elektronisk utrustning förlänger således arbetets tid och rum, vilket
kan leda till att arbetet inkräktar på privatlivet (Sayah, 2013; Smith, 2016). Även om e-post,
mobiltelefoner och andra informations- och kommunikationsverktyg möjliggör högre
flexibilitet över arbetstiderna och ökad kontroll över arbetet, kan de också bidra till
överbelastning och arbetsrelaterad stress (Barley, Meyerson & Grodal, 2011).
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Informations- och kommunikationsteknik är väl integrerat inom den akademiska världen. Det
skapar en känsla av frihet i arbetet i och med den flexibilitet som möjliggörs genom tekniken;
internetuppkoppling och informations- och kommunikationsverktyg har gjort det än mer
möjligt att arbeta var som helst och när som helst. Samtidigt är den en källa till att hemmet
kan upplevas som en arbetsplats. Det senare kan ses som ett resultat av de långtgående
möjligheterna att förlänga arbetstiden och ta med sig arbetet hem. Därtill har utbredningen av
informations- och kommunikationsteknik generellt ökat förväntningarna på att akademiker 1
ska kunna hantera mer arbete än förut (Heijstra & Rafnsdottir, 2010). De senaste två
decennierna har även inneburit ökade krav för högskolor och universitet världen över till följd
av minskningar av offentliga medel, ökat studentantal och ökat fokus på kvalitetsforskning
(Bell, Rajendran & Theiler, 2012).
För att lyckas hantera kraven i sitt arbete är det därför inte ovanligt att akademiker tar med sig
alltmer arbete hem (Bell et al., 2012; Heijstra & Rafnsdottir, 2010; Kinman & Jones, 2003;
Kinman & Jones, 2008; Sang, Powell, Finkel & Richards, 2015), vilket kan resultera i
arbetsrelaterad stress och som i sin tur kan påverka arbetslivsbalansen och hälsan negativt
(Bell et al., 2012; Gillespie, Walsh, Winefield, Dua & Stough, 2001; Heijstra & Rafnsdottir,
2010; Kinman & Jones, 2003; Kinman & Jones, 2008). Arbetsrelaterad stress kan även
påverka akademikers förmåga att utföra arbetet effektivt och till en hög standard (Gillespie et
al., 2001), vilket innebär att även studenters studieresultat kan komma att påverkas negativt av
akademikers sänkta välbefinnande. I en vidare mening kan det även ha en negativ inverkan på
organisationens anseende och rykte (Bell et al., 2012).
För den anställde kan arbetsrelaterad stress vara förenat med bland annat minskad
arbetstillfredsställelse och utbrändhet. I förlängningen kan det även vara skadligt för
organisationen då det kan leda till produktivitetsförluster, sjukskrivningar och i värsta fall
ökad personalomsättning (Stanton, Balzer, Smith, Parra & Ironson, 2001), vilket i sin tur är
associerat med ökade kostnader och förlorad kompetens (Baker-McClearn, Greasley, Dale &
Griffith, 2010; Whitaker, 2001).

1

I föreliggande studie är begreppet akademiker synonymt med undervisande lärare på en högskola eller på ett
universitet
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1.2 Problemdiskussion
Ett gränslöst arbete2 som möjliggörs med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
kan bidra till en högre nivå av arbetsrelaterad stress hos akademiker, vilket kan påverka dem
negativt både på ett professionellt och personligt plan (Gillespie et al., 2001). Samtidigt är
akademiker inte villiga att byta till ett “nio- till- fem - arbete”, då de är ovilliga att ge upp den
flexibilitet och autonomi som följer med deras nuvarande profession (Heijstra & Rafnsdottir,
2010). Flexibilitet och autonomi är enligt Bellamy, Morley och Watty (2003) en av de främsta
orsakerna till att både utbilda sig och stanna kvar inom akademin, även om
arbetstillfredsställelsen upplevs som låg. Det står dock inte oemotsagt då Kinman och Jones
(2008) fann att nära hälften av akademikerna i deras studie hade intentioner att lämna yrket,
trots den höga graden av flexibilitet och autonomi.
Det ovanstående innebär att de negativa effekterna som kan uppstå till följd av det gränslösa
arbetet och som kan ha en negativ inverkan på individen således kan komma att påverka
organisationen, oavsett om medarbetaren avser att stanna kvar på eller lämna sin nuvarande
arbetsplats. I det fall de väljer att stanna kvar på arbetsplatsen kan det leda till såväl direkta
som indirekta kostnader, då sänkt välbefinnande kan leda till ökad risk för sjukskrivningar
och minskad produktivitet (Baker-McClearn et al., 2010; Stanton et al., 2001; Whitaker,
2001). I det fall de väljer att lämna arbetsplatsen är det likväl förenat med ökade kostnader i
form av de rekryteringskostnader som tillkommer i och med en ökad personalomsättning
(Baker-McClearn et al., 2010; Whitaker, 2001). Utöver dessa kostnader innebär de båda
scenariorna även kompetensförluster för organisationen och en ökad risk för minskad kvalitet
på undervisningen (Bell et al., 2012; Whitaker, 2001).
Friska medarbetare med hög arbetstillfredsställelse är enligt Abrahamsson och Johansson
(2013) en grundläggande del av en hållbar, innovativ, effektiv och lönsam arbetsorganisation.
Dessa medarbetare är i sin tur beroende av goda arbetsförhållanden; en god psykosocial
arbetsmiljö kan bidra till bättre psykisk och fysisk hälsa, bättre trivsel, ökat engagemang och
bättre prestationer samt färre sjukskrivningar och lägre personalomsättningar. Skakon,
Nielsen, Borg och Guzman (2010) framhåller chefens betydelse i sammanhanget, då de spelar
en central roll för att definiera en miljö där medarbetare kan trivas och uppleva en hög grad av
välbefinnande. Det är således väsentligt att skapa förståelse för hur arbetssätt och
arbetsförhållanden kan påverka hälsan (Härenstam, 2008), eftersom människor som utsätts för
2

Ett gränslöst arbete avser möjligheterna att förlänga arbetsplatsens tid och rum med hjälp av informationsoch kommunikationsteknik
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en otillfredsställande arbetsmiljö under en längre tid, förr eller senare kommer reagera på det
– fysiskt, psykiskt och/eller socialt (Abrahamsson & Johansson, 2013).

1.3 Problemformulering
Eftersom sänkt välbefinnande hos medarbetare i förlängningen kan utmynna i organisatoriska
konsekvenser (Baker-McClearn et al., 2010; Stanton et al., 2001; Whitaker, 2001) är det av
vikt att undersöka medarbetares arbetsförhållanden. Att arbeta gränslöst kan medföra en ökad
nivå av arbetsrelaterad stress hos medarbetarna (Bell et al., 2012; Gillespie et al., 2001;
Heijstra & Rafnsdottir, 2010; Kinman & Jones, 2003; Kinman & Jones, 2008), men det kan
likväl innebära en ökad grad av flexibilitet och autonomi, vilket kan upplevas som positivt för
individen (Bellamy et al., 2003; Heijstra & Rafnsdottir, 2010). Den positiva flexibiliteten är
dock något av en paradox eftersom den i realiteten leder till möjligheten att förlänga
arbetstiden, som kan resultera i både arbetslivskonflikt och sänkt välbefinnande (Heijstra &
Rafnsdottir, 2010).
Således uppstår frågan huruvida det gränslösa arbetet upplevs vara en riskfaktor för stress och
nedsatt välbefinnande, eller upplevs det som en friskfaktor som leder till flexibilitet, autonomi
och ökat välbefinnande?

1.4 Syfte
Syftet med föreliggande studie är att undersöka högskolelärares upplevelser av det gränslösa
arbetet inom akademin för att öka förståelsen för hur det gränslösa arbetet kan inverka på
hälsan och därmed öka förståelsen för på vilket sätt det kan vara en friskfaktor eller riskfaktor.

1.5 Frågeställningar
 På vilket sätt kan det gränslösa arbetet inom akademin påverka individens hälsa?
 Under vilka förhållanden kan det gränslösa arbetet vara en frisk- respektive
riskfaktor?
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1.6 Avgränsning
Föreliggande studie gjordes utifrån ett medarbetarperspektiv och avgränsades till att endast
omfatta upplevelser avseende det gränslösa arbetet som finns hos de lärare som är verksamma
inom en högskola, vilket inkluderade adjunkter, lektorer och professorer. Då syftet inte var att
undersöka upplevelser inom någon specifik tjänsteroll gjordes således inga ytterligare
avgränsningar för dessa, utan undersökningen syftade till att mer generellt undersöka
högskolelärares upplevelser av det gränslösa arbetet. Däremot gjordes en avgränsning vad
gäller verksamma i andra positioner såsom olika chefer och andra administrativa poster som
kan finnas inom en högskola.
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2 Teoretisk referensram
Kapitlet innefattar en presentation av tidigare forskning som har relevans för studiens
problemområde i syfte att ge läsaren en djupare förståelse för, och inblick i den problematik
som redogjordes i det föregående kapitlet. Den teoretiska referensramen kommer även
användas som ett analysverktyg för studiens empiriska data. Kapitlet avslutas med en kort
sammanfattning följt av en analysmodell.

2.1 De förändrade gränserna
De tidsmässiga och rumsliga gränserna mellan hemmet och omvärlden har gradvis blivit
utsuddade av framstegen för dagens modernitet. Nya tider har framträtt genom kapitalismens
krafter, tillväxten av industrialism, icke-konventionella organisationsstrukturer och tekniska
innovationer (Kaufman-Scarbough, 2006).

2.1.1 Det traditionella arbetet
I över ett sekel har arbetsförhållandet noga avgränsats och övervakats av arbetstiden - inte
bara för dagen, utan även för veckan, året och livslängden som helhet. Arbetsdagen i sig själv
har också blivit minutiöst planerad. Vidare har den geografiska platsen för arbetets utförande
avskilt arbetsplatsen från det övriga samhället, inte minst från hemmet (Allvin & Aronsson,
2001). Under industrialiseringen samlades arbetare, resurser och utrustning i centrala
utrymmen, vanligen fabriker, men också i gruvor och stenbrott; ansträngningar och
färdigheter synkroniserades och samordnades inom en given plats och under en given tid.
Därmed blev arbete och hemmet välavgränsade områden och dess gränser blev tydliga
(Kaufman-Scarbough, 2006). Punktlighet, precision och schemaläggning var nödvändigt för
att skapa en samlad ansträngning och effektiv produktion. Tiden var en viktig faktor när det
gällde en särskild lön och i huvudsak blev tiden på arbetsplatsen likställd med pengar,
eftersom lönerna beräknades utifrån den arbetstid som arbetstagarna bidrog till. I takt med
industrialiseringens tillväxt blev arbete synonymt med anställning (Tietze & Musson, 2002)
och det traditionella arbetet är av den anledningen förknippat med lönearbete (Allvin &
Aronsson, 2001).
Det så kallade traditionella arbetet regleras inte enbart utifrån tid och rum, utan regleras även
inom organisationen, både horisontellt och vertikalt. Den sekventiellt övervakade
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arbetsprocessen är generellt kärnan i det traditionella arbetet, som vanligen regleras genom
hierarkisk ansvarsfördelning. Dessa regleringar om när, var och hur arbetet utförs skapar även
betydelser bortom arbetsplatsen; de definierar de aktiviteter som inte ingår i arbetet. Det som
arbetaren gör före och efter arbetstiden, utanför arbetsplatsens område, betraktas således som
icke-arbete. Enkelt uttryckt är det allt som görs när arbetsplatsens regler inte följs. Ju tydligare
dessa regler är, desto tydligare blir också skillnaden mellan vad som är arbete och ickearbete. Reglerna var i det traditionella arbetet tydliga och skillnaden mellan arbete och ickearbete därmed (Allvin & Aronsson, 2001).

2.1.2 Förändrade arbetsvillkor
Under de senaste 30 åren har arbetsmarknaden i Sverige såväl som i västvärlden genomgått
ett antal förändringar (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 2012). Den växande
internationella konkurrensen tvingade industrin att experimentera med alternativa former av
organisation och ledning (Allvin & Aronsson, 2001). Kraven på självständighet och service
bland arbetstagare oberoende av verksamhet eller bransch, har ökat i och med den generella
trenden som syns inom organisation och ledarskap: mot flexibilitet, entreprenörskap och
decentralisering (Allvin et al., 2012). Det senare har inneburit att den lokala divisionen,
arbetsgruppen och till och med den enskilde arbetstagaren i större utsträckning förväntas
organisera sina egna aktiviteter (Allvin & Aronsson, 2001). Likaså har kraven på abstrakt och
teoretisk kunskap i arbetet ökat till följd av den ökade betydelsen av informations- och
kommunikationsteknologi och den växande andelen kunskapsbaserade varor och tjänster.
Stora delar av den arbets- och kapitalintensiva produktionen har minskat eller outsourcats för
de stora industrierna samtidigt som serviceindustrin har utvecklats och blivit en allt större
arbetsgivare (Allvin et al., 2012).
Reglerna för arbetet som var förbundna med det traditionella arbetet började luckras upp, och
än mer i samband med att ledningen i högre grad började fokusera på resultatet av arbetets
utförande snarare än själva processen. Arbetet blev mer målstyrt (Allvin & Aronsson, 2001)
och det skedde en ökad ”projektifiering” av organisationer och arbete. Projekt blev en
vanligare arbetsform för att uppnå mer begränsade mål inom en mängd olika branscher och
företag (Allvin et al., 2012). Arbetsuppgifterna blev på så vis mer målorienterade, flexibla och
definierades i form av mindre projekt (Allvin & Aronsson, 2001).
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Det var inte enbart arbetets utförande som tenderade att bli mer flexibelt, utan också
arbetstidens förläggning. Den enskilde arbetstagaren kunde i högre grad själv bestämma när
och var en uppgift skulle utföras, under förutsättning att uppgiften som sådan tillät det.
Därmed kunde arbetet, till viss del, även förläggas utanför den ordinarie arbetsplatsen. Även
anställningsavtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare reformerades och tenderade att bli
alltmer individualiserade och specialiserade. Det förekom även andra typer av avtal såsom
tillfälliga avtal, uppdragsavtal, konsultavtal etc. (Allvin & Aronsson, 2001).
Införandet av dessa ”nya” arbetsvillkor kan sägas innebära en avreglering av de arbetsvillkor
som är förenade med det traditionella arbetet. Gradvis har de traditionella arbetsföreskrifterna
fallit sönder och de tidigare så fasta reglerna för tid och rum, är numera mer flytande. Den
minskade regleringen av arbetet motsvarar en ökad flexibilitet och därmed större
valmöjligheter och handlingsfrihet i arbetet. Samtidigt som självbestämmandet ökar, ökar
emellertid också tvetydigheten i olika situationer (Allvin et al., 2012). Det är upp till den
enskilde individen att fatta beslut om när, hur ofta och hur mycket han eller hon ska arbeta, så
länge arbetsuppgifterna slutförs inom ramen för ”målet”. Individen får alltså själv ansvara för
att definiera, planera och strukturera sitt arbete för att kunna utföra och slutföra uppgiften.
Personliga initiativ, tolkningar och planering ersätter således det traditionella arbetets stabila
arbetsförhållanden och det blir därmed svårare att identifiera och avgränsa själva arbetet
(Allvin & Aronsson, 2001).

2.2 Gränsdragningsproblematiken
Människor är “gränsöverskridare” som dagligen pendlar mellan två olika världar - arbetet och
familjelivet/privatlivet. Arbete och hemmet kan ses som två olika domäner eller sfärer världar som individer associerar med olika regler, tankesätt och beteenden (Clark, 2000) och
där arbete betraktas som förvärvsarbete, det vill säga någon form av fysisk eller psykisk
aktivitet som utförs mot lön. Privatlivet motsvarar istället det personliga livet utanför
förvärvsarbetet och innefattar personliga relationer, familje- och fritidsaktiviteter (Sayah,
2013). Det som skiljer dessa två domäner åt är olika gränser som bestämmer när ett beteende
relaterat till den ena eller andra domänen börjar och slutar (Clark, 2000).
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2.2.1 Olika gränser
Gränserna delas huvudsakligen in i tre kategorier; fysiska, tidsmässiga och psykiska gränser.
Väggarna som utgör arbetsplatsen eller hemmet är exempel på fysiska gränser och markerar
var respektive beteende äger rum. De tidsmässiga gränserna såsom arbetstimmar definierar
när arbetet påbörjas och avslutas och när familjelivet/privatlivet tar vid. Vidare kan individer
utforma sina egna regler, som syftar till att bestämma när olika känslor, beteende- och
tankemönster är lämpliga inom respektive domän. Dessa regler utgör de psykologiska
gränserna (Clark, 2000).
Vad gäller dessa gränser mellan arbete och privatliv kan influenser från en sfär till viss grad
träda in i den andra sfären, beroende på gränsernas egenskaper såsom genomtränglighet och
flexibilitet. Genomträngligheten förklarar i vilken grad influenser från den ena domänen kan
träda in i den andra. En individ som arbetar hemifrån kan ha fysiska gränser som är märkbart
genomträngliga. Exempelvis kan familjemedlemmar ”störa” individen i sitt arbete genom att
äntra rummet som utgör individens arbetsplats. Gränsernas genomtränglighet behöver dock
inte enbart vara fysiska, utan de kan även vara psykologiska. Den vanligaste formen av
psykologisk genomtränglighet uppstår då negativa känslor och attityder från arbetet ”spiller
över” till hemmet, vanligen definierat som ”spillover” (Clark, 2000, s. 749).
Beroende på kraven i den ena eller andra domänen, kan gränserna i olika utsträckning
expandera. En gräns kan med andra ord vara mer eller mindre flexibel. Den tidsmässiga
gränsen som skiljer arbetslivet från familjelivet har en hög grad av flexibilitet om individerna
själva har möjlighet att bestämma när de vill arbeta. På motsvarande sätt kan den fysiska
gränsen vara flexibel; om individer får arbeta var de vill har den fysiska gränsen en hög grad
av flexibilitet. Även den psykologiska gränsen kan vara flexibel, vilket den anses vara när en
individ tänker på arbetet när denne är hemma och vice versa (Clark, 2000).

2.2.2 Informations- och kommunikationsteknikens inverkan på gränserna
Användandet av olika sorters informations- och kommunikationsteknik såsom mobiltelefoner,
personsökare och andra tekniska enheter kan sudda ut gränserna mellan arbete och hemmet
och störa individernas fritid (Barley et al., 2011). Vissa individer kämpar med att hantera det
faktum att användandet av informations- och kommunikationsteknik kan resultera i att arbetet
inkräktar på deras privatliv, vilket kan göra att arbetsdagar och lediga dagar, eller
arbetstimmar och fritidstimmar blir påfallande lika (Nam, 2014), som i sin tur kan påverka
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arbetslivsbalansen negativt (Barley et al., 2011). Uppfattningarna om användandet av
informations- och kommunikationsteknik går dock isär. Att använda sig av dessa tekniska
enheter under tider som inte är avsedda för arbete ger å ena sidan en känsla av kontroll och
produktivitet (Barley et al., 2011; Diaz, Chiaburu, Zimmerman & Boswell, 2012) samt ökad
arbetstillfredsställelse (Diaz et al., 2012) samtidigt som det å andra sidan luckrar upp
gränserna mellan hemmet och arbetsplatsen och kan skapa konflikter mellan arbete och
privatliv (Barley et al., 2011; Diaz et al., 2012). Användningen av informations- och
kommunikationsteknik har alltså positiva effekter på gränsernas flexibilitet, men kan
samtidigt medföra att gränserna i högre grad blir mer genomträngliga (Nam, 2014).
Informations- och kommunikationsteknik kan alltså försvåra för individer i upprätthållandet
av gränserna mellan domänerna arbete och hemmet, men tekniken kan likväl användas på ett
målmedvetet sätt för att uppnå segmentering eller integration mellan domänerna; arbetslivet
och privatlivet kan åtskiljas beroende på hur individen förhåller sig till och använder tekniken.
På så vis kan obalans mellan arbetsliv och privatlivet undvikas (Golden & Geisler, 2007).
Genom olika strategier kan individen bestämma om han eller hon vill tillåta, begränsa eller
helt undvika influenser via informations- och kommunikationsteknik från en domän samtidigt
som denne befinner sig i den andra. Därmed kan individen skapa och forma sina egna
arbetslivsgränser. För att lyckas med det kan ett tillvägagångssätt vara att låta bli att läsa
arbetsrelaterad e-post under ledig tid och inte heller besvara inkommande samtal relaterat till
arbetet. På så vis kan individen lyckas frigöra sig psykologiskt från arbetet (Sayah, 2013).

2.3 Arbetslivsbalans
Olika grader av arbetslivsbalans kan uppnås beroende på hur individer hanterar eller
förhandlar om gränserna med olika parter gällande arbete och familjelivet/privatlivet inom de
båda domänerna (Clark, 2000). Arbetslivsbalans uppstår när en individ är lika engagerad i,
och lika tillfredsställd med hans eller hennes familjeroll respektive arbetsroll (Greenhaus,
Collins & Shaw, 2003) och upplever en välfungerande balans mellan arbetet och privatlivet,
där minsta möjliga rollkonflikt förekommer (Clark, 2000).
Eftersom arbetet och hemmet är alltmer integrerade idag blir en av de viktigaste sociala
utmaningarna att lyckas balansera privatlivet med arbetslivet (Grzywacz & Carlson, 2007).
Ett försök till det har varit genom att införa flexibla arbetstider och arbetsarrangemang såsom
distansarbete, vilket innebär att arbetet till viss del utförs utanför arbetsplatsen, till exempel i
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hemmet (Allvin et al., 2012). Organisationer som skapar förutsättningar för, och hjälper sina
anställda att uppnå arbetslivsbalans genom exempelvis flexibla arbetstider, möjlighet att
arbeta hemifrån och föräldraledighet kan skapa sig fördelar; det kan minska risken för att
arbetslivskonflikt uppstår hos den befintliga personalstyrkan samtidigt som organisationens
attraktionskraft kan öka. Organisationen kan alltså bli en mer attraktiv arbetsgivare och kan på
så vis attrahera nya medarbetare (Beauregard & Henry, 2009). Om medarbetarna upplever
arbetslivskonflikt ökar risken för sjukfrånvaro och personalomsättning (Kossek, Hammer,
Kelly & Moen, 2014). Att erbjuda aktiviteter som främjar balans mellan arbete och fritid kan
även bidra till att de anställdas attityder och beteenden gentemot organisationen förbättras.
Det kan i sin tur resultera i positiva organisatoriska effekter såsom ökad produktivitet och
förbättrad effektivitet (Beauregard & Henry, 2009). Vidare kan en uppnådd balans mellan
arbete och privatliv även leda till ett ökat välbefinnande hos individen, som i förlängningen
kan ha en positiv inverkan på arbetsprestationen och därmed organisationens produktivitet
och lönsamhet (Zheng, Molineux, Mirshekary & Scarparo, 2015).
Genom att aktivt verka för att medarbetarna kan skapa och upprätthålla en god
arbetslivsbalans kan arbetsgivare således minska risken för ökade kostnader, då chansen att
behålla sin nuvarande arbetskraft ökar (Beauregard & Henry, 2009) och kostsamma
rekryteringskostnader kan därmed undvikas (Kossek et al., 2014). Därtill kan god
arbetslivsbalans generera positiva effekter för såväl individ som organisation; ett ökat
välbefinnande och en ökad produktivitet (Beauregard & Henry, 2009; Zheng et al., 2015).
Enligt Kinman och Jones (2008) är akademikers arbetslivsbalans långt ifrån idealisk. Inte
sällan arbetar akademiker på kvällar och helger, något som är en bidragande faktor till att ett
stort antal akademiker inte uppnår den arbetslivsbalans som överensstämmer med sina egna
och deras familjers behov. Det är associerat med lägre arbetstillfredsställelse och ökad ohälsa
samt ökade intentioner till att lämna sin nuvarande profession. Vidare upplever många
akademiker att de inte ges tillräckligt stöd från arbetsgivaren för att lyckas uppnå respektive
upprätthålla
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Även Bell et al. (2012) framhåller vikten av god arbetslivsbalans hos akademiker eftersom en
otillfredsställande arbetslivsbalans i enlighet med Kinman och Jones (2008) fynd är förenat
med sänkt välbefinnande. Upplevda känslor av ångest beror snarare på en motsättning mellan
arbetslivet och privatlivet och därmed en hotad arbetslivsbalans, än på tid och krav i arbetet.
Trots akademikers flexibla arbetsarrangemang, som enligt Beauregard och Henry (2009) kan
främja arbetslivsbalansen, påverkas akademikernas arbetslivsbalans och därmed hälsa
negativt av förekomsten av ett flexibelt arbetsschema (Bell et al., 2012). Det kan tyda på att
flexibilitet i sig är ett otillräckligt verktyg för att lyckas skapa arbetslivsbalans hos
akademiker, något som kan bero på att yrket som sådant liksom familjelivet är oförutsägbart.
Flexibiliteten kan tillsammans med informations- och kommunikationstekniken snarare
betraktas som ett hot mot akademikers arbetslivsbalans i och med deras höga arbetsbelastning,
eftersom den möjliggör övertidsarbete som kan bedrivas hemifrån. I allt större utsträckning
kan de förlägga arbetet på sina arbetsfria timmar som egentligen är avsedda för privatlivet och
återhämtning (Heijstra & Rafnsdottir, 2010).

2.4 Konflikt mellan arbete och privatliv
Avsaknaden av arbetslivsbalans kan istället leda till en upplevd arbetslivskonflikt3. Greenhaus
och Beutell (1985) definierar arbetslivskonflikt som frånvaron av arbetslivsbalans och
beskriver det som en social konflikt där kraven från arbetsrollen och familjerollen är
oförenliga.
Ett flexibelt arbete kan innebära fördelar för individen såsom högre kontroll över arbetet, men
det kan också vara en källa till stress då individer kan tvingas välja mellan arbetsuppgifter och
andra samexisterande uppgifter och ansvarsområden i hemmet. Många av de rutinmässiga
åtagandena i arbetet, exempelvis att kontrollera och besvara e-post samt hantering av annat
administrativt arbete kan varvas med vardagliga hushållssysslor i det fall arbetet kan förläggas
i hemmet. Vissa kan uppleva det som positivt då ett reflekterande avbrott i arbetet möjliggörs
och arbetet kan slutföras vid ett senare tillfälle. För andra kan det istället upplevas som något
negativt; arbetet och hemmet kolliderar och den ena domänens uppgifter och ansvarsområden

3

I föreliggande studie är begreppet arbetslivskonflikt synonymt med rollkonflikt mellan arbete och privatliv
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tar överhanden. Det uppstår då en konflikt mellan de båda domänerna (Tietze & Musson,
2002).
Arbetslivskonflikt har blivit en viktig fråga för dagens organisationer då konflikt mellan de
anställdas arbete och privatliv kan få negativa konsekvenser för individen; konsekvenser som
i förlängningen även kan ha en negativ inverkan på organisationen. En upplevd
arbetslivskonflikt kan leda till minskat välbefinnande (Bell et al., 2012; Kinman & Jones,
2003; Kinman & Jones, 2008) och engagemang hos de anställda, som i sin tur kan påverka
organisationen negativt i form av ökad sjukfrånvaro och personalomsättning samt minskad
produktivitet (Kossek et al., 2014). Informations- och kommunikationsteknik spelar en viktig
roll både vad gäller flexibilitet och arbetslivskonflikt. Ett av de stora dilemmana är att den kan
medföra att det kan bli svårare att frigöra sig från arbetet, något som kan förstärka
arbetslivskonflikten och samtidigt öka risken för utbrändhet (Heijstra & Rafnsdottir, 2010). I
en svensk kontext visar forskning att socialt stöd och kontroll på arbetsplatsen kan ha en
skyddande effekt mot upplevelse av obalans mellan arbetsliv och privatliv, då hög kontroll
och högt socialt stöd på arbetsplatsen relateras till låg grad av arbetslivskonflikt (Engman,
Nordin & Hagkvist, 2017). Organisationer kan således minska de anställdas upplevelse av
konflikt mellan arbetslivet och privatlivet på ett effektivt sätt genom att arbeta för ökad
kontroll och ökat socialt stöd för sina anställda. På sikt kan ett sådant arbete leda till
besparingar och ett friskare arbetsliv då det kan främja hälsa och minska sjukfrånvaro samt
personalomsättning.
Enligt Kinman och Jones (2008) har akademiker svårt att uppfylla sina familje- och sociala
roller på grund av att arbete på kvällar och helger är vanligt förekommande, vilket ökar deras
upplevelse av arbetslivskonflikt och som i sin tur påverkar deras hälsa negativt. Bell et al.
(2012) menar att akademiker som känner sig överväldigade på grund av kraven i sitt arbete
upplever mindre arbetslivsbalans samtidigt som de upplever en ökad konflikt mellan
arbetslivet och privatliv, vilket minskar deras välbefinnande och leder till ohälsa. Kinman och
Jones (2003) fann att akademiker allt som oftast upplever att deras arbete och privatliv är
oförenliga. Arbetslivskonflikten som uppstår i samband med det och som har föregåtts av
arbetsrelaterad stress, har visat sig vara förenat med sänkt psykiskt välbefinnande och en ökad
känsla av stress. En stor andel akademiker avsåg därför att lämna sin nuvarande yrkesroll.
Även Gillespie et al. (2001) fann stöd för en upplevd arbetslivskonflikt hos akademiker;
kvaliteten på familjelivet och privatlivet sänktes på grund av arbetsrelaterad stress.
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Sammanfattningsvis kan akademikers arbetsrelaterade stress resultera i en bristande förmåga
att balansera arbetslivet med privatlivet, vilket kan utmynna i en arbetslivskonflikt, som i sin
tur kan ha en negativ inverkan på deras välbefinnande och därmed hälsa.

2.5 Definition av begreppen friskfaktor och riskfaktor
En friskfaktor är en benämning på ett förhållande som resulterar i förbättrad hälsa för
individen eller att denne undgår att bli sjuk (Janlert, 2000, s. 105). En riskfaktor kan beskrivas
som sociala, ekonomiska eller ärftliga egenskaper hos individen eller förhållanden i dennes
miljö, som är associerade med ökad risk för ohälsa, sjukdom, skada eller ogynnsamt
hälsobeteende. Närvaron av en riskfaktor är endast förenat med en ökad risk för exempelvis
ohälsa eller sjukdom och betyder således inte att något av det ovanstående nödvändigtvis
resulterar i ohälsa eller sjukdom; det indikerar enbart risken för det (Janlert, 2000, s. 279 –
280). Eftersom en god arbetslivsbalans kan leda till ett ökat välbefinnande (Zheng et al.,
2015) kan det betraktas som en friskfaktor medan en otillfredsställande arbetslivsbalans kan
betraktas som en riskfaktor då förekomsten av en dålig arbetslivsbalans har visat sig kunna
påverka hälsan negativt (Bell et al., 2012; Gillespie et al., 2001; Kinman & Jones, 2003;
Kinman & Jones, 2008). Hälsa kan definieras som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt
och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (World Health
Organization, 1948, s. 100).

2.6 Psykosocial arbetsmiljö
För att förklara problem som ohälsa och stress används ofta begreppet psykosocial
arbetsmiljö, som handlar om individens samspel med arbetsmiljön och hur han eller hon
påverkas av den. Begreppet innefattar individens interaktion med samtliga delar av sin
arbetssituation, vilket innebär att det inte går att benämna en viss del av arbetsmiljön som
psykosocial. Det går således inte att skilja på fysisk respektive psykisk eller social
arbetsmiljö; individen möter alltid arbetsmiljön som en helhet (Abrahamsson & Johansson,
2013, s. 10). I AFS (2015:4) finns föreskrifter om organisatoriska och sociala förhållanden i
arbetsmiljön, som syftar till att arbetsgivaren ska främja en god arbetsmiljö och förebygga
risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.
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En balans mellan krav och resurser är enligt Arbetsmiljöverket (2017) en grundläggande och
väsentlig förutsättning som krävs för att arbetstagare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
utan risker för ohälsa. Resurser inkluderar tid såväl som stöd från chef och kollegor. Kraven
kan exempelvis vara stor arbetsmängd och oklara förväntningar på arbetsinsatsen. Höga krav
är inte skadligt så länge det finns tillräckligt med resurser för att möta dem. Det är inte förrän
när kraven överstiger resurserna som arbetsbelastningen kan bli för hög och den
arbetsrelaterade stressen kan vara ett faktum. Den höga arbetsbelastningen kan därefter bli
ohälsosam om den varar över en längre tid.
Enligt Levi (1990) och Nieuwenhuijsen, Bruinvels och Frings-Dresen (2010) är den
psykosociala arbetsmiljön en väsentlig del i medarbetarnas psykiska välbefinnande; brister i
den psykosociala arbetsmiljön kan således utgöra ett hot mot medarbetarnas psykiska hälsa.
Stressrelaterade sjukdomar som kan uppstå till följd av förhållanden i arbetsmiljön beror till
stor del på höga krav, låg kontroll samt avsaknad av stöd från såväl chefer som kollegor. Det
överensstämmer med Gimeno, Benavides, Amick, Benach och Martínez (2004) studie där hög
arbetsbelastning, höga krav och låg kontroll är faktorer i arbetsmiljön som associeras till ökad
sjukfrånvaro. Abrahamsson och Johansson (2013) framhåller också vikten av en god
psykosocial arbetsmiljö; människor som mår bra presterar bra. Även Härenstam (2008)
understryker den psykosociala arbetsmiljöns betydelse. Eftersom arbetsgivaren har rätten att
bestämma över hur arbetet ska organiseras, en organisering som måste falla inom ramen för
gällande lagstiftning, bör chefer ha någon praktisk tillämpad kunskap om hur arbetet ska
organiseras för att främja arbetstagarnas hälsa.
Karaktäristiskt för en god arbetsmiljö är frånvaron av fysiska risker och problem. För att
underlätta arbetet är arbetsplatsen och dess utrustning utformad och anpassad efter individens
fysiska och psykiska förutsättningar. I relation till andra människor och tekniska system ska
medarbetarna även ha goda påverkansmöjligheter gällande arbetssätt, arbetstempo liksom
arbetsfördelning. Det råder en balans mellan arbetsbelastning, utmaningar och krav.
Arbetsplatsen präglas även av en öppen kommunikation där möjligheter till trivsel och socialt
stöd finns. Därtill ska arbetet ge goda förutsättningar för individen att ha ett hållbart och
välfungerande liv utanför arbetet, något som kan återspeglas av förhållanden i arbetsmiljön
(Abrahamsson & Johansson, 2013, s. 10 – 11).

2.6.1 Stress
Stress kan uppstå till följd av en upplevd obalans mellan krav och individens resurser att möta
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kraven (Ljungblad & Näswall, 2009). Ofta förknippas stress med en obehagskänsla som hör
samman med rädsla, ångest, irritation, ilska, sorg och depression (Skakon et al., 2010). Stress
är något som är nödvändigt för att människan ska kunna fungera och är således en naturlig del
av livet (Ljungblad & Näswall, 2009). Det är en naturlig psykologisk och biologisk reaktion
på hot och yttre påfrestningar och är i sig ingen sjukdom, men det kan däremot leda till ohälsa
och sjukdomar, som kan yttra sig både psykiskt och fysisk om individen utsätts för ett
långvarigt stresspåslag utan möjlighet till återhämtning (Åsberg et al., 2010).

2.6.2 Arbetsrelaterad stress
Arbetsrelaterad stress kan definieras som någonting i arbetsmiljön som uppfattas som hotande
eller krävande, eller något annat på arbetsplatsen som ger individen en upplevelse av obehag.
Det kan även framkalla känslor av att känna sig överväldigad eller nervös (Bell et al., 2012, s.
27). Arbetsmiljön är enkelt uttryckt den miljö där medarbetare utför sitt arbete (Allvin &
Aronsson, 2001, s. 240).
Andelen personer som upplever sina arbeten som stressfyllda har ökat (Aronsson, Gustafsson
& Dallner, 2000). I Sverige var stress och psykiska påfrestningar, år 2016, den vanligaste
orsaken till någon form av besvär som förorsakats av förhållanden i arbetsmiljön. Besvären
kunde vara såväl psykiska som fysiska och innebar att den sysselsatte fick svårigheter att
utföra arbetsuppgifterna på arbetsplatsen liksom de dagliga hushållssysslorna. Utbildning var,
näst efter vård- och omsorg, den näringsgren som hade flest sysselsatta med besvär till följd
av arbetet (Arbetsmiljöverket, 2016). Stressproblematiken är dock inte utmärkande för den
svenska kontexten, utan är utbrett över flera nationer. Arbetsrelaterad stress uppskattas vara
det näst största arbetsmiljörelaterade problemet i Europeiska unionen; mellan 50 % och 60 %
av alla förlorade arbetsdagar har någon koppling till arbetsrelaterad stress. Det innebär stora
förluster både vad gäller det mänskliga välbefinnandet och den ekonomiska utvecklingen; den
årliga kostnaden för arbetsrelaterad stress inom den Europeiska unionen uppgavs år 2002 vara
20 000 miljoner euro per år (Skakon et al., 2010, s. 107).
Huvudvärk, ångest, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och depression är exempel på
psykiska och fysiska besvär som är kopplat till arbetsrelaterad stress och som har en negativ
inverkan på välbefinnandet (Stanton et al., 2010). Den psykiska påfrestningen som följer med
arbetsrelaterad stress kan i förlängningen även innebära skadliga effekter för organisationen
då den kan resultera i utbrändhet, arbetsplatsolyckor, produktivitetsförlust, sjukfrånvaro och
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personalomsättning (Colligan & Higgings, 2005; Dahl, 2011; Marcatto et al., 2016; Stanton et
al., 2010). Den arbetsrelaterade stressen är med andra ord skadlig för såväl individen som för
organisationen. Därför är det väsentligt att identifiera källor till arbetsrelaterad stress och
finna effektiva sätt att hantera den på (Stanton et al., 2010).

2.6.3 Krav- kontroll- stödmodellen
Flertalet modeller inom arbetslivsforskningen betraktar arbetsrelaterad stress och därtill
relaterad ohälsa som uttryck för en obalans i arbetsmiljön (Göransson et al., 2013). Den
obalans som ger upphov till stress i arbetslivet beskrivs vanligen genom krav- kontrollstödmodellen. Det är en central modell för att visa på sambandet mellan arbetarnas hälsa och
deras inflytande och delaktighet på arbetsplatsen och har kommit att bli ett universellt verktyg
i arbetet med att analysera den psykosociala arbetsmiljön och de faktorer som kan tänkas
ligga till grund för individers psykiska ohälsa relaterad till en bristande arbetsmiljö. Enligt
modellen kan begränsade möjligheter att påverka arbetsuppgifter och arbetstempo i
kombination med höga krav resultera i negativ stress. Vidare förstärks den negativa stressen
om arbetsplatsens eller arbetsgruppens sociala stöd är otillräckligt. Om individen befinner
sig i en sådan ”spänd” arbetssituation under en längre tid påverkar det också hälsan. Om
påverkansmöjligheterna istället är höga i kombination med höga krav och högt socialt stöd är
risken för negativ stress och därmed ohälsa låg (Karasek & Theorell, 1990, s. 33, 36).
Krav- kontroll- stödmodellen har på senare tid dock blivit ifrågasatt då det har visat sig att
arbeten som innefattar en hög grad av egenkontroll och höga krav kan vara relaterat till
ohälsa, vilket står i motsats till modellen eftersom den säger att det borde innebära en
arbetssituation som är positivt ur ett hälsoperspektiv (Härenstam, 2008).

2.6.4 Vikten av socialt stöd
Socialt stöd kan yttra sig på flera olika sätt, exempelvis kan det handla om att individen ges
möjlighet att ventilera eventuell oro relaterad till arbetet tillsammans med övriga kollegor. Det
kan även handla om att han eller hon ges stöd och vägledning i hur eventuella problem ska
hanteras eller får konkret hjälp i utförandet av vissa arbetsuppgifter. Genom att få möjlighet
till att diskutera problem eller svårigheter med andra människor i en situation som uppfattas
som stressfylld, kan negativ stress minskas och individens välbefinnande öka (Ljungblad &
Näswall, 2009). Det sociala stödet fungerar dock inte enbart som ett slags skydd mot
stressreaktioner. Att ha socialt stöd på arbetsplatsen i form av stödjande kollegor och chefer
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kan även leda till en ökad arbetstillfredsställelse, ett ökat engagemang och förbättrade
arbetsprestationer (Collins, Hislop & Cartwright, 2016).
Upplevelser av det sociala stödets natur, omfattning och djup som finns med kollegor och
chefer kan förändras för de individer som arbetar hemifrån. Även om informations- och
kommunikationsteknik möjliggör interaktion med både kollegor och chefer, går dessa
individer miste om det viktiga samspelet som sker i det mänskliga mötet. Distansarbete kan
således utgöra ett hot mot det sociala stödets positiva effekter och därmed välbefinnandet
(Collins et al., 2016).

2.6.5 Om akademikers krav, kontroll och stöd
Höga krav och hög arbetsbelastning är tillsammans med bristfälligt socialt stöd vanligt
förekommande inom akademin (Gillespie et al., 2001; Kinman & Jones, 2003; Kinman &
Jones, 2008). Kinman och Jones (2003) menar att kraven inom det akademiska yrket har
eskalerat samtidigt som stödnivåerna har minskat och det finns en uttalad önskan om stöd från
arbetsgivaren samt stödinsatser i form av stresshantering. En bidragande faktor till den höga
arbetsbelastningen är utbredningen av informations- och kommunikationsteknik, som har ökat
förväntningarna på att akademiker ska kunna hantera mer arbete än förut (Heijstra &
Rafnsdottir, 2010). För att lyckas hantera kraven i sitt arbete är det därför inte ovanligt att
arbetet utförs på kvällar och helger, vilket kan påverka deras arbetslivsbalans såväl som hälsa
negativt (Bell et al., 2012; Gillespie et al., 2001; Heijstra & Rafnsdottir, 2010; Kinman &
Jones, 2003; Kinman & Jones, 2008). Kinman och Jones (2008) fann exempelvis att ju fler
timmar akademiker arbetade på kvällar och helger, desto fler fysiska och psykiska symtom
relaterat till ohälsa rapporterade de om.
Enligt Kinman och Jones (2003; 2008) liksom Bell et al. (2012) finns en uppfattning om att
akademiker inte har något annat val än att ta med sig ytterligare arbete hem för att kunna möta
de krav och förväntningar som råder på arbetsplatsen. Det är förenligt med Gillespies (2001)
studie, i vilken akademiker upplever att kontrollen över arbetet är låg. Utöver höga krav och
hög arbetsbelastning menar Sang et al. (2015) att förhållningssättet till arbetet även kan bero
på kulturella förväntningar på arbetsplatsen; om det råder en kultur där det förväntas av
kollegor att individer ska arbeta långa dagar, oavsett om det sker hemma eller på
arbetsplatsen, kan det medföra en upplevd press på att möta och upprätthålla de styrande
normerna. Vidare delar Sang et al. (2015) Kinman & Jones (2003; 2008) uppfattning om att
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akademiker står inför långa arbetsdagar och hög arbetsbelastning. Det finns även stöd för
uppfattningen om att den arbetsrelaterade stressen kan bero på de ideal som finns på
akademiker. De ska inte bara arbeta länge och mycket, utan de ska även vara villiga att resa,
vara forskningsaktiva och produktiva. Att försöka uppfylla dessa krav kan således vara
förenat med vissa kostnader: ökad stress och sänkt välbefinnande (Sang et al., 2015). Bell et
al. (2012) menar också att arbetsrelaterad stress kan föregås av krav på yrkesutveckling.
Samtidigt menar Gillespie et al. (2001) att professionellt erkännande inte är en källa till
arbetsrelaterad stress hos akademiker, utan den beror snarare på faktorer som hög
arbetsbelastning och avsaknad av socialt stöd på arbetsplatsen. Däremot skulle den
arbetsrelaterade stressen kunna reduceras om akademikerna sänkte sina egna standarder och
förväntningar på sitt arbete. Då arbetet inte längre kan utföras effektivt och till en hög
standard till följd av den arbetsrelaterade stressen påverkas även kollegialiteten och
engagemanget på arbetsplatsen negativt.

2.7 Sammanfattning
Utifrån den teoretiska referensramen framgår det hur ett gränslöst arbetssätt som möjliggörs
genom informations- och kommunikationsteknik inverkar på gränserna mellan arbete och
hemmet, som i sin tur påverkar upplevelsen av arbetslivsbalans och arbetslivskonflikt. Dessa
har i sin tur kopplingar till individers hälsa och välbefinnande då frånvaron av
arbetslivsbalans, eller närvaron av arbetslivskonflikt, kan påverka hälsan negativt. Omvänt
kan en god arbetslivsbalans öka individens välbefinnande. Den psykosociala arbetsmiljöns
betydelse för individens hälsa och välbefinnande har också framhållits; en tillfredsställande
arbetsmiljö kan öka välbefinnandet medan brister i arbetsmiljön kan resultera i ohälsa. En
balans mellan upplevda krav och resurser kan möjliggöras genom en god arbetsmiljö och är
en förutsättning för att minimera risken för arbetsrelaterad stress och därmed relaterad ohälsa.
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2.8 Analysmodell
Med utgångspunkt i ovanstående teoretiska referensram har följande analysmodell arbetats
fram.
Figur 1 – Analysmodell

Figur 1 illustrerar hur de förändrade gränserna tillsammans med informations- och
kommunikationsteknik kan bidra till ett gränslöst arbete. Det gränslösa arbetet kan i sin tur
leda till arbetslivsbalans, konflikt mellan arbete och privatliv och arbetsrelaterad stress. Dessa
mellanliggande variabler kan i sin tur påverkas av hög arbetsbelastning, bristande socialt stöd,
samt kollegor och andras förväntningar på akademikers arbete. Det kan i förlängningen
påverka individens hälsa positivt eller negativt och det gränslösa arbetet kan under olika
förhållanden således betraktas som en risk- respektive friskfaktor.
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3 Metod
Kapitlet innefattar motiveringar och tillvägagångssätt för hur studiens empiriska data har
samlats in och hur urval av respondenter har skett. I kapitlet behandlas även studiens
trovärdighet och etiska överväganden. Avslutningsvis diskuteras den valda metoden ur ett
kritiskt perspektiv och den problematik som uppkom i samband med studiens genomförande
redogörs.

3.1 Metodval
Då föreliggande studie syftade till att undersöka och beskriva enskilda individers upplevelser
ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. En beskrivning av enskilda individers upplevelser
förutsätter att de har fått tala med egna ord, något som enligt Jacobsen (2002) är väsentligt för
att kunna ta del av hur människor tolkar och uppfattar den sociala verklighet de befinner sig i
och som Bryman och Bell (2017) menar är karakteristiskt för kvalitativa metoder. Därför
valdes en kvalitativ metod istället för en kvantitativ, som snarare strävar efter att finna
statistiskt verifierbara samband (Alvehus, 2013) och som mäter den sociala verkligheten och
sedan upplyser oss om hur den ser ut med hjälp av siffror (Jacobsen, 2002). När kvalitativa
forskare presenterar sina analyser använder de sig av ord (Bryman & Bell, 2017).
Eftersom studien ville fånga enskilda individers upplevelser, tankar och beskrivningar
avseende deras arbetssituation i det gränslösa arbetet på ett nyanserat sätt ansågs
frågeställningen inte kunna besvaras med en kvantitativ metod, då den främst utgår från ett
frågeformulär där möjligheten till att ställa följdfrågor är begränsad (Bryman & Bell, 2017).
Studien hade möjligen inte blivit lika mångfacetterad och inte fått det djup som eftersträvades
om valet hade fallit på en kvantitativ metod.
Den föreliggande studien antog en deduktiv ansats, vilket enligt Alvehus (2013) innebär att
studien tar sin utgångspunkt i teorin för att därefter testa hur den förhåller sig gentemot den
insamlade empirin.

3.2 Datainsamlingsmetod
För att bilda sig en uppfattning om hur individer tänker, känner och agerar i olika situationer
kan intervjuer ses som ett nödvändigt verktyg (Alvehus, 2013). Då studien syftade till att
fånga enskilda individers uppfattningar och upplevelser i olika frågor samlades den empiriska
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datan därför in med hjälp av intervjuer. I syfte att eliminera risken för att individer eventuellt
inte skulle våga uttrycka sina verkliga tankar och känslor valdes gruppintervjuer bort till
förmån för individuella intervjuer. Enligt Denscombe (2000) är risken med gruppintervjuer att
de åsikter som framförs endast är sådana som anses som “acceptabla” inom gruppen.
Att intervjua en person ansikte mot ansikte kan underlätta för den som intervjuar, då det finns
möjlighet att anpassa eller styra samtalet efter respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk.
Intervjupersonen kan exempelvis ge uttryck för osäkerhet eller undran vid en viss
frågeställning (Bryman & Bell, 2017). Det är en av anledningarna till att personliga intervjuer
valdes istället för exempelvis telefonintervjuer. En ytterligare anledning till att vilja ha ett
personligt möte med studiedeltagarna grundade sig i antagandet att det kunde bli enklare att
fånga intervjupersonens fullständiga uppmärksamhet. Vid ett telefonsamtal kan de syssla med
eller vara distraherade av annat medan telefonsamtalet pågår och risken fanns att det skulle
kunna påverka kvaliteten på intervjuerna och intervjupersonernas svar. Det faktum att
intervjuaren inte kan se personen som intervjuas och vad denne företar sig är även något som
Jacobsen (2002) beskriver som en nackdel gällande telefonintervjuer.
De individuella intervjuerna var i sin tur semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna
baseras på ett fåtal, öppna frågor och bredare teman (Alvehus, 2013). Det möjliggör en hög
flexibilitet där intressanta aspekter i intervjupersonens svar lättare kan fångas upp och följas
av nya frågeställningar relaterat till svaret (Bryman & Bell, 2017). Då djupa och utförliga svar
eftersträvades ansågs det alternativet mer fördelaktigt än strukturerade intervjuer. Dessa
bygger på mer specifika frågeställningar utifrån ett frågeschema som är upprättat i förväg, där
frågorna är mer slutna och kan besvaras utifrån ett antal svarsalternativ (Bryman & Bell,
2017). Det hade eventuellt kunnat begränsa möjligheterna till djupa, utvecklade svar såväl
som till den djupare förståelsen som önskades
Det är enligt Alvehus (2013) inte helt enkelt att på förhand veta hur många intervjuer som kan
anses tillräckliga för en undersökning. Ett sätt att begränsa urvalsstorleken är genom kriteriet
teoretisk mättnad. Det innebär att intervjuerna inte längre genererar någon ny, relevant
information för studien (Bryman & Bell, 2017). På grund av föreliggande studies begränsade
omfattning och tidsram var det svårt att med säkerhet veta när undersökningen hade uppnått
teoretisk mättnad. Utifrån de begränsningar som fanns ansågs därför tio intervjuer vara en
rimlig omfattning för studiens undersökning. Tids- och resursaspekten gör det svårt att studera
många enheter i kvalitativa undersökningar (Lind, 2014). När det kommer till intervjuer beror
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det på att transkriberingen, och inte minst analysen av data är en omfattande arbetsuppgift
(Denscombe, 2000).
Anledningen till att tio intervjuer ansågs vara ett mer lämpligt antal än exempelvis fyra var att
möjligheterna till att finna olika mönster och teman från urvalskategorin förhoppningsvis
skulle öka. Det berodde även på att det inte på förhand gick att säkerställa kvaliteten på
intervjuerna och därmed skapades ett visst utrymme för att vissa intervjuer eventuellt inte
skulle generera så mycket användbar och relevant information. Vidare baserades
datainsamlingen på tio intervjuer som var mellan 30 – 40 minuter långa. Korta intervjuer
ansågs till en början innebära en ökad risk för att samtalen skulle kunna bli forcerade och att
viktiga och intressanta aspekter eventuellt skulle kunna utebli. Av den anledningen var
ambitionen initialt att avsätta 60 minuter per intervju. Då det eventuellt fanns risk för att
intervjupersonerna skulle uppleva att 60 minuter var för lång tid och möjligen inte skulle
kunna avvara den tiden för att ägna den till att medverka i undersökningen, ändrades den
uppskattade intervjutiden till 30 – 40 minuter i det informationsmail som skickades ut till
intervjupersonerna.
Inför intervjuerna arbetades en intervjuguide fram utifrån studiens syfte och teoretiska
referensram. När intervjuerna genomfördes hade en av intervjuarna en aktiv roll och hade till
uppgift att leda samtalet med utgångspunkt i intervjuguiden. Den andra intervjuaren antog
istället en mer passiv roll i syfte att inte störa intervjun. Författarna till studien turades om att
ha den aktiva respektive passiva rollen och växlade mellan dessa efter varje intervju.
Anledningen till att en sådan arbetsfördelning gjordes under intervjuerna var att det fanns risk
för att författarna till studien annars hade kunnat avbryta varandra eller “prata i mun på
varandra”, vilket hade kunnat distrahera intervjupersonen och dennes svar.

3.3 Urval
Undersökningen utfördes på en högskola i Sverige. För att lyckas få tag på den information
som krävdes för att kunna besvara studiens frågeställning användes målstyrt urval, vilket
innebär att studiedeltagare inte väljs ut slumpmässigt utan efter relevans för studiens tilltänkta
forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2017). Valet av intervjupersoner till föreliggande studie
gjordes därmed strategiskt och utifrån vissa kriterier. Alvehus (2013) benämner ett sådant
tillvägagångssätt som strategiskt urval. Med utgångspunkt i studiens frågeställning var ett
kriterium således att respondenterna skulle arbeta och inneha en tjänsteroll som
högskolelärare inom akademin.
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För att komma i kontakt med tilltänkta respondenter sändes ett informationsmail till
intervjupersonerna där förfrågan om deltagande ställdes i samband med att studiens syfte
tydliggjordes. Med hjälp av sökfunktionen som fanns på den utvalda högskolans hemsida
kunde olika institutioner hittas. Inom respektive institution fanns sedan personalens namn
tillsammans med deras e-postadress och tjänstetitel. Utifrån personalens tjänstetitel kunde
informationsmailet skickas ut selektivt. Inledningsvis sändes informationsmailet enbart ut till
en institution, där de som var adjunkt, lektor eller professor tillfrågades. På grund av en låg
svarsfrekvens sändes informationsmailet ut till ytterligare tre institutioner. Syftet med det var
att öka chanserna för att deltagandet skulle uppnå det önskvärda antalet medverkande i
undersökningen. Eftersom antalet deltagare för undersökningen fortfarande var lågt efter att
fyra institutioner hade tillfrågats, endast tre deltagare, sändes ett nytt mail ut till de som inte
hade tackat ja till att medverka i undersökningen. Två veckor hade då passerat sedan det
första informationsmailet sändes.
Det nya mailets innehåll var av en mer personlig karaktär där studiens författare vädjade om
hjälp till att kunna genomföra undersökningen. Därefter ökade svarsfrekvensen och de
deltagare som var snabbast med att tacka ja till undersökningen fick medverka oberoende av
exempelvis kön, ålder, innehavd tjänsteroll eller vilken institution deltagarna tillhörde. På
grund av tidsbrist vågade studiens författare inte invänta ytterligare svar för att eventuellt
kunna göra ett selektivt urval vad gäller exempelvis kön eller innehavd tjänsteroll. Författarna
till studien vågade inte tacka nej till deltagare på grund av exempelvis vilket kön de hade och
på så sätt riskera att inte nå upp till det önskade antalet respondenter, även om det hade varit
intressanta variabler att ta hänsyn till i analysen av empirisk data.

3.4 Bearbetning av empirisk data
När intervjuerna var genomförda transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingen
gjordes löpande allteftersom intervjuerna avverkades. Därefter lästes materialet noggrant flera
gånger av studiens båda författare i syfte att identifiera meningsbärande enheter som var
relevanta för frågeställningen och den teoretiska referensramen. När dessa meningsbärande
enheter kunde urskiljas klipptes dem ut och färgkodades och sattes samman på separata
pappersark som bildade olika teman. Genom att dela in materialet i olika kategorier, något
som Alvehus (2013, s. 110) kallar för tematisering, kan det urskiljas hur olika teman hänger
samman samt om det kan finnas underkategorier inom ett visst tema. De teman som valdes ut
kunde kopplas till intervjupersonernas hälsa exempelvis stress, gränsdragningar för arbete och
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fritid samt upplevt socialt stöd på arbetsplatsen. Tematiseringen gjordes för att få en
överskådlig bild av vad intervjupersonerna berättade om och upplevde. På så vis blev det
enklare att finna mönster och avvikelser i intervjupersonernas berättelser och upplevelser
rörande olika teman.
När samtliga teman var utvalda reducerades delar av materialet på grund av dess omfattning.
Enligt Alvehus (2013) finns en risk för att det utvalda materialet komprimeras för mycket,
vilket kan leda till att viktiga detaljer uteblir. Studiens författare upplevde dock inte att några
viktiga detaljer utelämnades. Dessa teman presenterades därefter i studiens resultat i samband
med att intervjupersonernas upplevelser återberättades. Citat från olika intervjupersoner
valdes ut i syfte att tydliggöra och illustrera intervjupersonernas berättelser. Resultatet ställdes
sedan i relation till den teoretiska referensramen för att kunna identifiera likheter respektive
skillnader med föreliggande studie i förhållande till tidigare studier.
Det empiriska materialet som inte redovisades ansågs inte vara relevant för studiens syfte och
frågeställning.

3.5 Trovärdighet
När det gäller kvalitativa undersökningar är överförbarhet, tillförlitlighet och pålitlighet tre
kriterier som behandlar en studies trovärdighet (Bryman & Bell, 2017).

3.5.1 Överförbarhet
När Jacobsen (2002) beskriver överförbarhet åsyftas ett resultat som har uppmätts under en
given tid, inom ett begränsat område och som är giltigt även i andra sammanhang.
Överförbarheten säger alltså något om i hur hög grad ett utfall kan generaliseras till att gälla
också i andra sammanhang.
Det kan vara svårt att generalisera kvalitativa forskningsresultat bortom den kontext där
undersökningen har genomförts (Bryman & Bell, 2017). Den särskilda kontexten och de
särskilda individerna som deltar i undersökningen bidrar till att den insamlade datan till viss
del blir unik (Denscombe, 2000). Eftersom studien genomfördes i en kontext som är
utmärkande för en högskola finns det således svårigheter med att överföra den till andra
sammanhang och till andra organisationer. Studiens resultat kan ändock ge indikationer om
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hur det kan vara att arbeta i ett gränslöst arbete inom akademin och därmed vara av intresse
för andra högskolor, men också för andra organisationer med liknande arbetssätt.

3.5.2 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet i forskningsresultatet kan uppnås genom att studien utförs i enlighet med de
existerande regler som finns rörande forskning. Vidare ska resultatet rapporteras till de
intervjupersoner som ingår i den sociala verklighet i vilken studien utförts. Det senare syftar
till att intervjupersonerna ska ges möjlighet till att bekräfta om deras verklighet har tolkats på
ett rättvisande sätt, vanligen refererat till som respondent- eller deltagarvalidering (Bryman &
Bell, 2017). För att föreliggande studie skulle uppnå en tillförlitlighet har hänsyn tagits till de
etiska principer som var relevanta för undersökningen.
Med deltagarnas tillåtelse spelades intervjuerna in. Enligt Bryman och Bell (2017) är det
väsentligt eftersom det förbättrar minnet och kan därmed bidra till en mer noggrann analys av
intervjupersonernas utsagor, som i sin tur kan förbättra studiens tillförlitlighet. Det fanns på
förhand ingen garanti för att intervjuerna kunde spelas in då intervjupersonerna hade kunnat
motsäga sig det. I de fall där det inte hade funnits möjlighet att spela in intervjun skulle en av
intervjuarna ha fört anteckningar medan intervjun pågick. Då skulle även en
deltagarvalidering ha gjorts i syfte att öka studiens tillförlitlighet eftersom det hade funnits
risk för att författarna till studien skulle kunna ha missat eller glömt bort intressant
information för undersökningen. Det innebär alltså att intervjupersonen i sådana fall skulle ha
getts möjlighet att granska framställningen av sina utsagor för att försäkras om att dessa inte
förvrängts. Det blev dock aldrig aktuellt eftersom samtliga intervjupersoner gav tillåtelse till
att intervjuerna spelades in.

3.5.3 Pålitlighet
Om en fullständig redogörelse av forskningsprocessens olika faser finns att tillgå kan en hög
grad av pålitlighet uppnås. Det kan handla om allt från formulering av forskningsfrågor och
urval av studieobjekt till hur insamlad data ska bearbetas (Bryman & Bell, 2017). För att
studien skulle betraktas som pålitlig presenterades dess genomförande därför på ett
transparent sätt, något som Lind (2014) menar kan vara avgörande för huruvida läsaren finner
den trovärdig. Under arbetets gång granskades även studien kontinuerligt av såväl handledare
som examinatorer och övriga studenter. Det kan enligt Bryman och Bell (2017) öka en studies
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pålitlighet, även om granskningstekniken som sådan inte är särskilt vanlig. Information som
kunde härledas till enskilda individer fanns dock inte tillgängliga för granskning eftersom det
skulle strida mot studiens etiska principer.

3.6 Etiska överväganden
Etiska frågeställningar berörs ständigt inom forskning och det finns därför särskilda lagar och
överenskommelser inom forskarsamhället. Människor och kontexter är något som ofta
studeras och forskare behöver därför särskilda regler att förhålla sig till; de som deltar får
aldrig påverkas negativt av vetenskapens och samhällets kunskapsintressen (Lind, 2014). För
att kunna fatta välgrundade beslut i en undersökning beträffande vad som anses vara korrekt
eller inte, bör forskare vara väl medvetna om de etiska principer som finns (Bryman & Bell,
2017). Bryman och Bell (2017) exemplifierar några etiska principer som bland annat gäller
för svensk företagsekonomisk forskning och som var väsentliga att ta i beaktning för
föreliggande studie: informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitets - och
anonymitetskravet. Kort sagt innebär dessa principer att studiedeltagarna ska informeras om
undersökningens syfte, vara informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att
avbryta undersökningen samt att uppgifter som framkommer i undersökningen ska behandlas
med största möjliga konfidentialitet. Intervjupersonerna informerades om dessa principer i det
utskickade informationsmailet och principerna behövde endast förtydligas i vissa intervjuer då
frågor angående anonymitet uppkom. När studien var färdigställd förstördes det inspelade
materialet och övriga uppgifter som hade koppling till intervjupersonerna.

3.7 Metoddiskussion
Den kvalitativa undersökningsmetoden kritiseras ibland för att vara alldeles för subjektiv då
forskare inom det kvantitativa området menar att resultaten tenderar att spegla den kvalitativa
forskarens egna uppfattningar om vad som anses vara betydelsefullt och väsentligt. Det som
registreras i intervjuer är till exempel till stor del beroende av forskarens egna intressen
(Bryman & Bell, 2017). Därtill är intervjuer en tidskrävande process, inte minst det
efterföljande arbetet bestående av transkribering och analys av insamlad data (Denscombe,
2000).
Det fanns alltså en medvetenhet om att insamlingen av data i form av intervjuer, har sina
brister. Eftersom intervjuer baseras på människors utsagor om vad de gör och hur de upplever
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saker och ting är det även svårt att säkerställa att det överensstämmer med hur de agerar och
känner i verkligheten (Denscombe, 2000). Ett antagande var dock att om studiedeltagarna
gavs löften om anonymitet, kunde det bidra till att intervjupersonerna besvarade frågorna mer
sanningsenligt. För att erhålla så trovärdiga och pålitliga svar som möjligt var även de
semistrukturerade intervjuerna en del av strategin; det gav respondenterna möjlighet att kunna
besvara frågorna på ett öppet och naturligt sätt. För att inte begränsa respondenterna i deras
svar ställdes öppna frågor, vilket gjorde att de fick chansen att utveckla tankar och
upplevelser.
När urvalet var färdigställt hade studien totalt elva respondenter inbokade för intervju, men
tyvärr blev en respondent sjuk och därför genomfördes endast tio intervjuer. Personen i fråga
erbjöd sig att medverka i undersökningen vid en annan tidpunkt men det fanns dock ingen
möjlighet att genomföra intervjun vid den föreslagna tiden på grund av tidsbrist. Ambitionen
för studien var att samtliga intervjuer skulle vara personliga intervjuer men till följd av att
ytterligare en respondent blev sjuk genomfördes den intervjun via Skype istället. Det var dock
inget som författarna upplevde påverkade intervjuns kvalitet negativt.
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4 Empiri
Följande kapitel inleds med en beskrivning av den kontext där undersökningen genomfördes.
Den följs av en presentation av den insamlade empiriska datan, som presenteras genom sex
centrala teman med tillhörande underrubriker. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av
empirin.

Den empiriska datan baseras på utsagor från tio högskolelärare: sju män och tre kvinnor,
varav fyra var lektorer, fem var adjunkter och en var biträdande professor. Högskolan där
undersökningen genomfördes är en svensk medelstor högskola bestående av flera olika
institutioner. Högskolelärarna som medverkade i föreliggande studie tillhörde fyra olika
institutioner och arbetade i olika utsträckning med undervisning och forskning. En del
arbetade enbart med undervisning medan andra främst ägnade sig åt forskningsarbete. I
undervisningsarbetet ingick exempelvis att planera och strukturera kurser, hålla föreläsningar
och rätta tentor och inlämningsuppgifter. De som forskade berättade att deras uppgifter bestod
av bland annat författande av studier, ansökningar av olika slag och att söka externa
forskningsmedel. Utöver forskning och undervisning fanns även andra tjänsteuppdrag som
ingick i tjänstgöringen såsom programansvar. Samtliga högskolelärare arbetade heltid och
hade förtroendearbetstid, vilket Arbetsgivarverket (2009) beskriver som oreglerad arbetstid
som en arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera.
I syfte att förtydliga hur många respondenterna är till antalet när deras upplevelser beskrivs i
följande empiriredovisning, hänvisar författarna till nedanstående begreppsförklaring:
Samtliga = 10 respondenter
Majoriteten = 7 – 9 respondenter
Flera = 4 – 6 respondenter
Några = 2 – 3 respondenter

4.1 Flexibiliteten inom högskolevärlden
Ett tema som framträdde i intervjuerna var att samtliga högskolelärare upplevde flexibiliteten
i arbetet som övervägande positivt. Flexibiliteten framhölls som det bästa med det rådande
arbetssättet. Möjligheten att planera och styra sin tid själv och därmed planera och fördela sin
tid och plats, beskrevs av samtliga respondenter som viktiga fördelar med det flexibla
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arbetssättet. Det kunde i sin tur skapa möjligheter för en upplevelse av ökad effektivitet i
arbetet. I kombination med att exempelvis resa kollektivt vid arbetsresor skapades
förutsättningar för arbete på olika platser vid olika tidpunkter vilket resulterade i en upplevd
effektivitet.
”Det bästa är ju att du kan vara ganska effektiv skulle jag vilja säga. Alltså, jag
har mitt arbete, mitt kontor säger jag, det är min ryggsäck. Och har jag bara den
med mig så kan jag jobba var som helst och lite så. Och med effektiv menar jag
att det går att utnyttja liksom alla möjligheter såsom till exempel när jag reser.
Jag reser ju nästan alltid kollektivt.” (Intervjuperson 6)
Ytterligare en fördel som associerades med ett gränslöst arbete och flexibilitet var möjligheten
att kunna gå hem tidigare och fortsätta sitt arbete vid ett annat tillfälle. Detta lyftes fram i
några av intervjuerna i relation till att exempelvis kunna ha en hantverkare hemma eller ta
hand om oförutsedda händelser i hemmet, såsom att vara hemma med sitt sjuka husdjur och
slutföra sitt arbete eller sin uppgift vid ett senare tillfälle.
Samtliga respondenter arbetade normalt sett främst på campus, trots möjligheten att arbeta
hemifrån. Det fanns flera anledningar till att arbeta hemifrån. I en intervju beskrevs att
pendlingsavståndet utgjorde en anledning till att arbeta hemifrån, eftersom arbetsdagarna
annars skulle bli väldigt långa. Pendlingsavståndet beskrevs som en pressande faktor och om
möjligheten att arbeta hemifrån några dagar inte hade funnits hade det blivit för mycket i
längden.
”Det är pressande att åka och pendla för tåget går klockan sex på morgonen och
sedan är jag hemma vid halv åtta på kvällen så det blir långa dagar. Så fem
dagar i veckan hade blivit för mycket i längden.” (Intervjuperson 3)

4.1.1 Arbete hemifrån – ett sätt att få arbeta ostört
Att till följd av flexibiliteten kunna arbeta hemifrån upplevdes av flera respondenter öka
möjligheten att kunna bedriva sitt arbete ostört. Då större eller mer avancerade uppgifter
skulle genomföras framhölls det som en viktig faktor för att kunna genomföra uppgiften på ett
tillfredsställande sätt. Att kollegor knackade på och bad om hjälp upplevdes som en
omständighet som kunde vara försvårande för arbetsuppgiften.
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”(…) det tar liksom ett tag att starta upp hjärnan igen. Händer det då två gånger i
timmen så blir det sönderhackat.” (Intervjuperson 1)
Att få arbeta med sin uppgift i lugn och ro, utan störande moment i omgivningen, framhölls
som en väsentlig faktor för att kunna slutföra sin uppgift. Det var en bidragande orsak till
varför en av intervjupersonerna periodvis valde att arbeta mycket hemifrån, då hen kunde
fokusera på en uppgift. Även om arbetet på campus innebar att få träffa kollegor vilket
upplevdes som roligt, innebar det också en risk att bli avbruten i sitt arbete och få ägna
arbetsdagen åt sådant som stal tid från den då huvudsakliga uppgiften.
”Jag kan vara här en hel dag och göra 1000 saker men inget utav det jag vill ha
gjort.” (Intervjuperson 8)

4.1.2 Gränsdragningarnas betydelse för den upplevda arbetslivsbalansen
Genom intervjuerna framkom olika aspekter av flexibiliteten. Ett genomgående tema var att
samtliga av intervjupersoner upplevde att det kan vara lätt att arbeta för mycket i och med
deras flexibla arbetsschema, vilket till viss del tolkades höra samman med intervjupersonernas
individuella gränsdragningar. Majoriteten av intervjupersonerna hade som ambition att i
normalfallet arbeta ”vanliga” arbetstider mellan 8:00 – 17:00 och inte arbeta på kvällar och
helger, vilket kan återspeglas i valet av att samtliga intervjupersoner mestadels arbetade från
campus.
Majoriteten beskrev sin arbetslivsbalans som god, men den kunde variera över tid beroende
på bland annat deadlines och forskningsprojekt. De individuellt uppsatta tidsmässiga
gränserna upplevdes därför stundtals svåra att upprätthålla. En intervjuperson berättade om
långa arbetsveckor, som kunde sträcka sig upp till 55 timmar i snitt, som främst upplevdes
orsakas av deadlines. Att hålla sig inom ramen för 40 timmar per arbetsvecka kändes inte som
det var möjligt i relation till forskningsprojekt och deadlines.
Deadlines uppgavs vara en bidragande faktor till långa arbetsdagar för ytterligare en
intervjuperson, men som uppgav att det skedde sällan. Långa arbetsdagar upplevdes inte
heller alltid som ett bekymmer när det inte inträffade särskilt ofta.
”(…) men det händer kanske en eller två gånger under ett år på sin höjd. Så jag
känner inte att jag har några bekymmer med de sakerna.” (Intervjuperson 1)
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Att bedriva arbetet hemifrån kunde också leda till svårigheter att hålla de tidsmässiga
gränserna. Det kunde lätt resultera i fler arbetstimmar än när personen arbetade från campus.
”(…) när man jobbar hemifrån så kan det vara att man jobbar… man slutar inte
vid fem utan man jobbar hela… ja, till kanske tio på kvällen. Så det blir fler
timmar som man kanske jobbar mer än om man är här på plats.” (Intervjuperson
3)
Även om det stundtals kunde vara svårt att upprätthålla de tidsmässiga gränserna, upplevde
majoriteten av intervjupersonerna att det som ny i arbetet var än mer problematisk då de hade
högre krav och förväntningar på sig själva i sitt arbete. Som ny i arbetet fanns heller ingen
erfarenhet om hur mycket tid i anspråk som skulle krävas för att kunna slutföra en viss uppgift
på ett tillfredsställande sätt. Majoriteten aktade sig också för att arbeta för mycket då många
refererade till att de hos sina kollegor hade sett hur ett sådant arbetssätt kunde inverka negativt
på hälsan i form av utmattningssyndrom och sjukskrivningar.

4.1.3 Att ha arbetet som sitt intresse i relation till gränsdragningar
Några intervjupersoner berättade om att de i mindre utsträckning skapade gränsdragningar
eftersom de såg arbetet som ett intresse. Att arbeta med något som upplevdes roligt och
spännande innebar att det kunde bli svårare att sätta stopp för arbete och att tiden lätt gled
iväg. Gränserna upplevdes även kunna bli än mer otydliga eftersom arbetet var roligt och
betraktades som ett intresse. Hos en intervjuperson dök frågeställningen upp om vad som är
arbete och vad som är privatliv i samband med att arbetet betraktades som dennes intresse.
”(…) jag är ju intresserad av det så det är klart att jag liksom sysslar i regel med
det på fritiden också och då är ju frågan liksom, vad är jobb och vad är
privatliv?” (Intervjuperson 4)
När arbetet betraktades som ett intresse upplevdes konsekvenserna av att arbeta mycket på
olika sätt. En intervjuperson framhöll att hen inte upplevde de otydliga gränserna som
någonting enbart negativt.
”(…) sen så vet jag inte om det bara är något negativt, eftersom jag också har
glädjen till det.” (Intervjuperson 5)
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Ytterligare en person instämde i att ett arbete som upplevdes som roligt och där ett brinnande
intresse för arbetet fanns, inte nödvändigtvis behövde få negativa konsekvenser vid otydliga
gränser. En annan intervjuperson gav en liknande berättelse men upplevde också att en sådan
upplevelse av arbetet kunde bli farlig i form av en trötthet som initialt inte märktes, även då
arbetet var roligt.
”Jag fick en massa egokickar och hade jättekul. Men så märkte jag inte att jag
blev trött.” (Intervjuperson 9)

4.1.4 Strategier för att sätta upp och upprätthålla tidsmässiga gränser
Intervjupersonerna hanterade och hade olika syn på gränsdragningar mellan arbete och fritid.
Några berättade om att de satte upp interna spärrar för sig själva och värderade sin fritid högt
och en upplevelse av att inte alltid behöva lägga ned 200 % i alla lägen. En strategi som
framkom var också förmågan att helt sonika kunna stänga av arbetet när personen gick ifrån
arbetsplatsen. Gränsdragningen kunde också baseras på en känsla.
” (…) generellt så kollar jag på mejl och jobbar litegrann när jag får feeling.”
(Intervjuperson 5)
En annan strategi som kunde identifieras i några av intervjuerna var att planera sin privata tid
i syfte att skapa en gräns för när arbetet inte längre kunde utföras på dagarna. Genom att
planera sin privata tid kunde det bli lättare att bryta arbetet vid en viss tid, till förmån för en
inplanerad aktivitet och arbetet fick därmed rätta sig efter det övriga livet.
”Planerar jag även min privata tid ganska så väl så är det lättare att liksom säga
ifrån att nej, nu kan jag inte göra det här för nu har jag det här.” (Intervjuperson
6)
Samma berättelse framkom i en annan intervju, där fritidsintresset innebar att personen var
tvungen att bryta arbetet vid en viss punkt för att ägna sig åt sitt intresse. Personen uppgav i
samband med fritidsintresset att det medförde en känsla av att det alltid fanns en naturlig
tidpunkt för att åka hem och därmed lämna arbetsplatsen. Samma person beskrev också att det
upplevdes ha varit en räddning i att inte arbeta för mycket.
”Jag måste bryta vid en punkt. Det tror jag har varit räddningen.”
(Intervjuperson 8)
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4.2 Tillgänglighet genom e-post – en källa till stress
Någonting som majoriteten upplevde som problematiskt gällande gränsdragningar var
gränsdragningen gentemot kollegor och studenter via e-postkontakt. Hur intervjupersonerna
hanterade och upplevde e-post på kvällar och helger varierade. Att sätta gränser gentemot
studenter, genom att vara tydlig med att de inte kunde förvänta sig svar på e-post efter
klockan 17 på vardagar eller på helger var något som flera högskolelärare uppgav vara en
strategi i syfte att reducera stress, då studenter generellt upplevdes förvänta sig snabba svar.
Flera respondenter uppgav att de i syfte att visa respekt för sina kollegor valde att inte besvara
e-post på kvällar eller helger, även i de fall då de själva var inne och tittade i sin inkorg.
”(…) man håller inte på och skickar grejer på kvällar och helger och sådana
saker, vilket man märker att en del gör.” (Intervjuperson 7)
De upplevde att det fanns en risk att det kunde skapas någon form av kultur, där arbete sent på
kvällar symboliserade en hög ambitionsnivå och hårt arbete.
Upplevelsen relaterad till tillgängligheten genom e-post varierade dock och några
högskolelärare hade inga uttalade gränsdragningar för e-postkontakt gentemot vare sig
kollegor eller studenter.

4.2.1 E-post som egenidentifierad riskfaktor
Flera respondenter berättade om att de hade insett att hantering av e-post på obekväma tider
kunde ha en negativ inverkan på deras välmående. E-post och telefon upplevdes vara en
utmaning som flera intervjupersoner försökte att lägga bort, men de upplevde att det ändå inte
alltid var så lätt att undvika att kolla och besvara e-post. Att ständigt ha möjligheter att kolla
sin e-post, att jobbet alltid fanns där, uppgavs vara en faktor som kunde leda till stress då
möjligheten att slappna av minskades.
”(…) man kollar mailen i stort sett varje dag oavsett om det är helg eller inte och
även om det inte är något akut så svarar man ofta generellt också och jag vet ju
av erfarenhet att det inte är särskilt nyttigt för mig och för många andra också att
ständigt ha det här, att jobbet alltid finns där. Man blir gärna lite stressad för att
man aldrig riktigt får chansen att slappna av.” (Intervjuperson 5)
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4.2.2 E-posthantering som strategi för att förebygga stress inför morgondagen
Att kolla sin e-post på kvällar och helger upplevdes av flera intervjupersoner som en möjlig
strategi i syfte att förebygga stress under följande dag. Om möjligheten att kolla sin e-post
inte fanns kunde det vara stressande i sig, eftersom det då inte var möjligt att planera eller ha
vetskap om det fanns någonting brådskande inför morgondagen.
”(…) jag hinner sålla på något sätt. Jag ser vad som är viktigt och vad som ska
kastas och att det får jag nog ta tag i när jag kommer tillbaka direkt liksom och
så, så att det på något sätt är med i planeringen. För annars kan det i sig vara
stressande, jag vet liksom inte, att har jag nu 1500 mail till exempel när jag har
valt att vara borta i en vecka eller är det bara 10 – 15 mail?” (Intervjuperson 6)
Att ha tillgång till e-posten i sin mobiltelefon uppskattades av en intervjuperson, eftersom de
flesta e-postmeddelanden var av sådan karaktär att de var möjliga att hantera på kort tid. Det
medförde att personen aldrig hade fler än 50 e-postmeddelanden i inkorgen på morgonen, en
möjlig företeelse vilken personen i fråga upplevde en stress inför.

4.3 Ledarskap och socialt stöd från chefen
Flera intervjupersoner upplevde att de hade ett gott socialt stöd från sina chefer och upplevde
också stödet som positivt. Cheferna var exempelvis lyhörda och beredda att göra
kompromisser för att undvika att någon medarbetare ska bli utbränd, liksom var vaksamma på
sina medarbetares välmående genom att de ofta frågade hur de mådde och om de hade mycket
att göra.
Det var några av intervjupersonerna som inte delade uppfattningen om att det fanns ett gott
socialt stöd från ledningen eller chefen på arbetsplatsen. Ledningen uppmanade till att de
skulle ta hand om sig själva men nästa dag kunde de dela ut nya arbetsuppgifter, vilket för en
intervjuperson upplevdes osammanhängande.
”(…) det finns två sidor. Å ena sidan ser man, ah men väldigt mån om att man
inte ska jobba för mycket. Vi har haft ganska många som har gått in i.. alltså
blivit sjukskrivna för utbrändhet på den här institutionen. Och det är nära
kollegor till mig så det finns en sådan här rädsla om det som är så här ”men var
rädd om dig” och så. Men sen kan det komma en dag senare att ”kan du fixa det
här, vi har den här gästprofessorn och kan du göra det här och det här och det
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här?”. Och då känner jag liksom att det inte hänger ihop alla gånger.”
(Intervjuperson 8)
En annan respondent menade att det som står i tjänstgöringssystemet är det som gäller, att det
som står ska göras och att empati överhuvudtaget inte fanns. Avsaknad av riktlinjer och
styrning upplevdes också vara ett problem, som i vissa processer såsom samarbete med andra
institutioner hade varit passande. Det uttrycktes även en önskan om att chefen måste våga
fråga sina medarbetare om hur de mår.

4.3.1 Chefens förtroende och otydliga mål i relation till arbetsbelastning
”(…) egentligen är man ju stark när man talar om att nu är det lite för mycket här
och jag behöver göra olika saker.” (Intervjuperson 9)
Vikten av att känna förtroende för sin chef och även att ta eget ansvar i att säga ifrån när
arbetsbördan blev för hög var upplevelser som var gemensamma för flera intervjupersoner. I
en intervju framgick en viss rädsla för att berätta för chefen om trötthet och för hög
arbetsbelastning, eftersom det strax skulle ske ett lönesättande samtal. Chefen upplevdes
också ha en roll i att skapa förutsättningar för att de anställda skulle uppleva förtroende i sitt
arbete, att det på något sätt var uttalat att chefen litade på att de gjorde så gott de kunde utan
att de anställda slog knut på sig själva och att saker och ting inte alltid behövde vara perfekt.
”(…) inte för att någon chef kanske uttalar att någonting ska vara perfekt men om
det inte är tydligt så blir det lätt den här tanken att jag presterar nog för dåligt,
jag måste nog göra mer!” (Intervjuperson 2)
Otydliga mål från chefens sida var också något som kunde påverka några av högskolelärarnas
arbetsbelastning, då otydligheten gällande vad som ska uppnås lätt kunde resultera i att mer
arbete än vad som visade sig var nödvändigt utfördes.

4.4 Det sociala stödet från kollegor – en ventil och möjlighet till avlastning i
arbetet
Att mestadels vara på plats och arbeta från campus upplevdes av majoriteten som viktigt i
syfte att få personlig kontakt och möjlighet till socialt stöd från sina kollegor. I ett väl
fungerande kollegial kunde de tunga arbetsperioderna upplevas som mindre krävande för
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majoriteten av intervjupersonerna. Vid arbete hemifrån blev kontakten med kollegor
förpassad till e-post vilket inte blev samma typ av samtal som de som kan uppkomma på
campus. Det berättades om veckomöten där de flesta inom respektive institution var på plats,
där möjligheten fanns att ventilera arbetsrelaterade problem och där stödet från kollegorna
upplevdes som bra. Det bidrog till en god atmosfär på arbetsplatsen och en upplevd känsla av
att kollegorna är väldigt måna om varandra och tänker på varandras hälsa, något som kunde
yttra sig genom en vilja att hjälpa och avlasta varandra i sitt arbete.
”(…) vi har ganska bra koll på varandra, vad vi håller på med, vilken belastning
vi har och så vidare och där man även kan avlasta varandra. Det är väldigt bra
uppbackning när någon… ah, mår dåligt eller blir stressad.” (Intervjuperson 5)

4.5 Egenkontroll och arbetsbelastning
Samtliga respondenter i undersökningen upplevde att de hade en hög egenkontroll i sitt arbete
och kunde i hög utsträckning påverka sin arbetssituation. De högskolelärare som undervisade
kunde påverka sitt arbete inom ramen för kursen medan de som forskade upplevde att de hade
ännu högre kontroll i och med sitt forskningsarbete. Majoriteten av dem som forskade beskrev
sig själva som sin “egen arbetsgivare” eftersom de hade så hög egenkontroll och
handlingsfrihet i arbetet i och med sitt forskningsarbete. Det upplevdes kunna bidra till en
ökad arbetsbelastning och i samband med det kunde en känsla av att inte vara snäll mot sig
själv infinna sig.
”(…) egentligen är ju jag min egen arbetsgivare också. Och man är ju inte snäll som
sin egen arbetsgivare.” (Intervjuperson 6)
I och med forskningsarbetet upplevdes det i arbetet även finnas en reell frånvaro av formell
styrning och därmed en hög egenkontroll och möjlighet att påverka sin arbetssituation.
”Cheferna tycker ju, upplever jag, när du har din forskning att då är jag min egen chef.
Chefen… jag menar han eller hon kommer ju aldrig säga till mig vad jag ska göra. Och
någon skulle ju aldrig säga till mig att göra mindre. Tyvärr kan jag tycka.”
(Intervjuperson 9)
Arbetsbelastningen upplevdes som ojämn och varierande. Arbetsbelastningen var aldrig jämnt
fördelat över hela året utan karakteriserades av toppar och dalar. Samtliga respondenter delade
den uppfattningen.
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”(…) det kan vara att man liksom får speeda på under kanske halva terminen och
sen andra halvan tar man det lugnt. Och det är nackdelen.” (Intervjuperson 3)
En fara för hälsan upplevdes av flera respondenter vara när perioderna med hög
arbetsbelastning inte återföljdes av en period för återhämtning. Flera respondenter beskrev det
som stressande att ha två kurser efter varandra, eftersom det innebar ett till viss del dubbelt
arbete. Tentor från första kursen skulle rättas samtidigt som den nya kursen skulle påbörjas.
En respondent uttryckte det som följer:
”Det blir ju alltid bättre bakom kröken du vet, men sedan samtidigt när man tittar
tillbaka och tittar på liksom hur mycket du har jobbat så skulle man ju bli skrämd,
för det var ju inte bakom kröken det blev lättare.” (Intervjuperson 6)
De extrema topparna i arbetsbelastning som kunde uppstå upplevdes till viss del vara ett
egenansvar.
”(…) det innebär ju ofta att man kanske inte gjorde det man borde för några
veckor sedan.” (Intervjuperson 4)
I konstrast kunde det upplevda egenansvaret även leda till en känsla av att vara pliktskyldig,
lojal och att vilja göra ett bra jobb vilket resulterade i en för hög arbetsbelastning. I
sammanhanget blev det upplevda egenansvaret i att inte arbeta för mycket väsentligt.
” (…) där kan jag också bli lite trött ibland, liksom att jag sitter här då och säger
att jag jobbar för mycket och chefen inte ser. Men det är ju upp till mig ju. Det är
ju jag som har ett ansvar där.” (Intervjuperson 9)

4.6 Olika roller inom högskolan
En skillnad i hur de som forskade respektive inte forskade upplevde upprätthållandet av
gränserna kunde identifieras utifrån intervjuerna. En intervjuperson som forskade beskrev det
som att forskningen kunde bli oändlig och att det går att jobba ihjäl sig inom akademin om
man så vill, till skillnad från när denne hade större andel undervisning i sin tjänst.
En upplevelse var att i undervisningen var arbetsuppgifterna mer definierade och tydligt
avgränsade och forskningen blev istället mer gränslös. Det fanns en upplevelse av att det var
enklare att hantera arbetsbördan i undervisningen och att arbetet var mer förutsägbart, vilket
bland annat berodde på att studentantal och deadlines var kända på förhand. Som forskare
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kunde det ständigt dyka upp olika förfrågningar gällande inbjudningar av olika slag,
exempelvis presentationer och kommande forskningssamarbeten, där det även fanns en
upplevd förväntan från andra på att närvara vid dessa. En bidragande orsak till att forskningen
kunde bli gränslöst upplevdes även vara vad en intervjuperson beskrev som en dold agenda
inom akademin.
”(…) alltså du bedöms ju liksom på när man har då lönesamtal och
medarbetarsamtal med vad du har uppnått.” (Intervjuperson 8)
De som forskade i större utsträckning än de övriga intervjupersonerna uppgav att det var
svårare att upprätthålla de tidsmässiga gränserna när de var ute och reste i arbetet och de
berättade även att det fanns förväntningar från andra på att de ska finnas tillgängliga för
arbete. I syfte att förhindra att tillgängligheten inte inverkade negativ på välbefinnandet var
gränsdragningar en nödvändighet för en av intervjupersonerna. Andras förväntningar på att få
snabb respons kunde annars skapa en känsla av stress.
”(…) det har väl tagit tid för mig att säga det att efter den här tiden vill jag vara
ledig. För någonstans känns det fortfarande ändå inte okej att vara ledig inom
akademin med forskningen. Men ska jag själv må bra så behöver jag göra det.”
(Intervjuperson 9)
En annan intervjuperson beskrev en upplevd förväntan på att komma någonstans med sin
forskning och att det då krävdes mycket tid, vilket försvårade upprätthållandet av dennes
gränser. Detsamma gällde när artiklar skrevs för sin egen utvecklings skull. För att kunna
skapa och upprätthålla gränser krävdes därför egenskaper hos individen själv.
”(…) ja, man får vara tuff om man ska kunna hålla balansen, helt klart!”
(Intervjuperson 6)

4.7 Sammanfattning av empiri
Genom flexibiliteten upplevde flera av högskolelärarna att det fanns möjlighet att
effektivisera arbetet, kombinera arbete och privatliv och arbeta ostört hemifrån. Majoriteten
av högskolelärarna beskrev sin arbetslivsbalans som god. Det fanns dock en medvetenhet från
samtliga respondenter om att det kunde vara lätt att arbeta för mycket i och med flexibiliteten,
varpå olika gränsdragningar och strategier såsom att planera och strukturera sin fritid eller
medvetet inte lägga ned för mycket energi än vad som krävdes för arbetets utförande, lyftes
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fram i syfte att undvika att arbeta för mycket. Upprätthållandet av de tidsmässiga gränserna
försvårades för majoriteten av respondenterna i samband med deadlines och forskningsprojekt
samt vid arbete hemifrån. Gränsdragningar upplevdes även av majoriteten av högskolelärarna
som svårare när de var nya i sitt arbete. Då arbetet betraktades som ett intresse som även
utfördes på fritiden blev gränsdragningarna otydliga för vad som egentligen var arbete och
vad som var privatliv för flera av högskolelärarna, något som inte upplevdes som negativt
men som ändå kunde leda till konsekvenser som yttrade sig genom exempelvis trötthet.
Att vara tillgänglig genom e-post beskrevs av majoriteten som stressande, vilket
högskolelärarna hanterade på olika sätt. Flera respondenter kollade och besvarade e-post
oavsett tid och dag för att inte få en överfull inkorg, en möjlig företeelse som upplevdes som
stressande. Flera andra undvek att besvara e-post på kvällar och helger men kunde likväl kolla
sin e-post för att ha vetskap om vad som väntade dem i arbetet. För att reducera stress som
hörde samman med andras förväntningar på att finnas tillgänglig hade flera lärare tydliggjort
gentemot kollegor och studenter att de inte var tillgängliga via e-post efter en viss tid.
Det sociala stödet från kollegorna upplevdes av samtliga respondenter som bra medan det
sociala stödet från chefen var mer varierande. Kollegornas stöd upplevdes som viktigt då
möjligheten till att ventilera arbetsrelaterade problem fanns, vilket underlättade i
arbetsperioder som upplevdes stressfyllda. Majoriteten av högskolelärarna arbetade från
campus för att kunna få möjlighet till interaktion med sina kollegor. Flera respondenter
upplevde det sociala stödet från chefen som bristande medan det fanns flera som upplevde en
vilja från chefens sida att se till att medarbetarna mådde bra. Att känna chefens förtroende
upplevdes av flera respondenter vara en viktig del i att inte arbeta för mycket liksom att ha
förtroende för chefen och därmed våga säga ifrån när arbetsbelastningen upplevdes vara för
hög, vilket påverkade hälsan.
Samtliga högskolelärare upplevde en hög egenkontroll i sitt arbete. De som forskade upplevde
ännu högre kontroll och kunde definiera sig själva som sin egen arbetsgivare.
Forskningsarbetet

upplevdes

som

mer

gränslöst

än

det

undervisande

arbetet.

Arbetsbelastningen av samtliga respondenter som ojämn och varierande och det upplevdes
vara viktigt att få återhämtningsperioder efter de så kallade ”arbetstopparna”. En hög
arbetsbelastning upplevdes av flera högskolelärare kunna förorsakas av bland annat en vilja
att göra ett bra arbete och lojalitet.
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5 Analys
I det här kapitlet görs en empirinära analys där studiens huvudsakliga resultat ställs i
relation till tidigare studier för att kunna visa på överensstämmelser eller skillnader gentemot
dessa. Eventuella orsaker till skillnader och likheter diskuteras.

Figur 1 – Analysmodell

Med utgångspunkt i ovanstående analysmodell kommer de mellanliggande variablerna
arbetslivsbalans, konflikt mellan arbete och privatliv och arbetsrelaterad stress att analyseras
tillsammans med dess påverkande faktorer.

5.1 Arbetslivsbalans och konflikt mellan arbete och privatliv
Majoriteten av högskolelärarna som deltog i undersökningen upplevde att de hade en god
arbetslivsbalans och frånvaro av en konflikt mellan arbete och privatliv. Flexibla arbetstider
och möjligheten att arbeta hemifrån var exempel på organisatoriska förutsättningar som kunde
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bidra till att högskolelärarna uppnådde arbetslivsbalans, något som Zheng et al. (2015) menar
kan leda till ett ökat välbefinnande hos individen. Högskolelärarnas goda arbetslivsbalans
tyder på att de hade en god förmåga att hantera den gränsdragningsproblematik som kan
finnas gällande arbete och fritid, vilket är en central aspekt i huruvida en individ uppnår
arbetslivsbalans eller inte (Clark, 2000). Även synen på arbetet kan ha haft betydelse för den
upplevda arbetslivsbalansen, då några högskolelärare i undersökningen betraktade sitt arbete
som ett intresse. Det kan ha varit en bidragande faktor till att de inte upplevde obalans mellan
arbete och privatliv, eftersom de uppgav att de gärna ägnade sig åt sitt arbete på fritiden. Även
om synen på arbetet som ett intresse kan ha bidragit till den upplevda balansen mellan arbete
och fritid, kan den också öka risken för utbrändhet i och med svårigheten att frigöra sig från
arbetet (Heijstra & Rafnsdottir, 2010).
Möjligheten till att arbeta ostört hemifrån kan också ha varit en bidragande orsak till den
upplevda arbetslivsbalansen, eftersom det var möjligt att utföra arbetsuppgifterna utan att bli
avbruten, vilket upplevdes möjliggöra en högre grad av effektivitet i arbetet. Det
överensstämmer inte med teorin, där arbete hemifrån istället anses vara en källa till
arbetslivskonflikt och därmed stress, eftersom arbetet och hemmet kolliderar där den ena
domänens uppgifter och ansvarsområden kan ta överhand (Tietze & Musson, 2002).
Fynden i föreliggande studie gällande arbetslivsbalansen stämmer inte heller överens med
tidigare studier som påvisar att akademikers arbetslivsbalans är långt ifrån idealisk, till följd
av att arbetet i stor utsträckning bedrivs på kvällar och helger (Kinman & Jones, 2003;
Kinman & Jones, 2008). Skillnaden kan dels bero på att det är olika förhållanden mellan
kontexten i föreliggande undersökning och den brittiska kontexten i Kinman och Jones (2003;
2008) studier vad gäller krav och resurser. Föreliggande studies fynd kan tyda på att det i den
aktuella kontexten kan finnas en bättre överensstämmelse mellan krav och resurser i arbetet.
Skillnaden gällande arbetslivsbalansen kan också tänkas bero på det sociala stödet liksom den
höga kontrollen som högskolelärarna i vår undersökning upplevde att de har i arbetet.
Majoriteten av respondenterna var samstämmiga i deras upplevelser om att kollegor var måna
om varandra och var villiga att hjälpa och avlasta varandra i arbetet. Antagandet om det
sociala stödet och den höga kontrollens betydelse i att uppnå en god arbetslivsbalans bekräftas
i en studie utförd i svensk kontext, där nämnda faktorer visade sig ha en skyddande effekt i
frågan om obalans mellan arbete och privatliv (Engman et al., 2017). Det kan även bekräftas
av Kinman och Jones (2008) eftersom de som upplever ett gott stöd från sina institutioner och
en hög grad av kontroll i arbetet i mindre grad upplever arbetslivskonflikt.

42

Intressant i sammanhanget är att Gillespie et al. (2001) fann att akademiker saknade socialt
stöd på arbetsplatsen och upplevde att kontrollen över arbetet var låg, vilket var en bidragande
faktor till arbetsrelaterad stress som påverkade familjeliv och privata liv i negativ mening.
Även här kan skillnaden möjligen härledas till olika kontexter och därtill till olika
tidsperioder, då studien av Gillespie et al. är från 2001 och vikten av ett socialt stöd kan ha
blivit mer uppmärksammat efter år 2001. Samtliga deltagare i den här studien arbetade därtill
främst från campus, vilket troligen också kan påverka upplevelsen av det sociala stödet. Valet
att främst arbeta från campus grundades bland annat i en önskan att dagligen få möjlighet att
interagera med sina kollegor, något som sedan tidigare har påvisats kunna minska upplevelsen
av arbetsrelaterad stress (Collins et al., 2016; Ljungblad & Näswall, 2009).
Resultatet påvisade även att majoriteten av högskolelärarnas nuvarande arbetslivsbalans inte
påverkades i negativ bemärkelse av ett flexibelt arbetsschema, något som också skiljer sig
från tidigare studier där ett flexibelt arbetsschema upplevs ha en negativ inverkan på
arbetslivsbalansen, visserligen till följd av arbetsrelaterad stress som förorsakats av hög
arbetsbelastning (Bell et al., 2012). Att majoriteten av deltagarna i föreliggande undersökning
inte upplevde att arbetslivsbalansen påverkades negativt av ett flexibelt arbetsschema skulle
således kunna bero på skillnader i arbetsbelastning, liksom individuellt utvecklade förmågor
och strategier för att upprätthålla och skapa gränser mellan arbete och privatliv, vilka kan
skilja sig åt mellan individer. Ett sådant antagande stämmer överens med Allvin, Wiklund,
Härenstam och Aronsson (1999, s. 34) som menar att gränsdragningar kan variera från person
till person och situation till situation.
Den upplevda arbetslivsbalansen kan även tänkas bero på intervjupersonernas mångåriga
erfarenhet inom akademin och även erfarenheter från tidigare yrken. Det är möjligt att
erfarenheten innebär att de har lärt sig att sätta gränser och därtill har lärt sig att inte ha för
höga krav på sig själva. Det torde även kunna bero på att majoriteten av intervjupersonerna
hade kollegor som hade varit sjukskrivna för utmattningssyndrom, vilket kan ha fungerat som
en motiverande faktor för intervjupersonerna att bli mer restriktiva med sin gränsdragning i
och med en ökad medvetenhet om hur gränsdragningar, eller avsaknad av gränsdragningar,
kan påverka den egna hälsan i negativ bemärkelse.
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5.2 Arbetsrelaterad stress
5.2.1 Kontroll och socialt stöd
Resultatet tyder på att samtliga respondenter i vår undersökning upplevde en hög kontroll i
sitt arbete liksom ett högt socialt stöd, om än med viss variation gällande stödet från chefen.
Det sociala stödet från kollegorna upplevdes som övervägande positivt, vilket i kombination
med en hög kontroll över arbetet kan förhindra förekomsten av negativ stress (Karasek &
Theorell, 1990, s. 33).

5.2.2 Tillgänglighet och andras förväntningar på att finnas tillgänglig via e-post
Att ständigt vara nåbar via e-post, hur e-postkontakten med studenter och kollegor hanterades
och hur konsekvenserna som följde av tillgängligheten upplevdes, var i den här
undersökningen varierande. E-posten upplevdes av majoriteten av högskolelärarna som en
stressfaktor, vilken hanterades på olika sätt. Strategin att hantera e-posten oavsett tid och
veckodag i syfte att reducera stressen som följde med en obesvarad inkorg är förenlig med
studien utförd av Barley et al. (2011). I den framträder att det är vanligt förekommande att
hantera e-post på arbetsfria timmar i syfte att inte bli överväldigad av e-post, eftersom det kan
skapa en känsla av kontrollförlust och därmed en ökad stress i arbetet. Att vara uppdaterad
och i kontakt med arbetet kan därmed reducera stress för vissa, något som påvisades av flera
respondenter i den här undersökningen. För flera andra respondenter kunde det istället skapa
en upplevelse av stress, vilket medförde att de undvek att åtminstone besvara arbetsrelaterad
e-post under sin lediga tid. Däremot framgick det i undersökningen att majoriteten av
respondenterna kollade sin e-post även om de inte besvarade någon e-post, vilket går i linje
med fynden i Barley et al. (2011) om att de i alla fall vill ha någon form av kontroll över
arbetet och veta vad som väntar nästkommande dag. Det överensstämmer även med studien
utförd av Diaz et al. (2012), i vilken det framgår att fördelen med tillgängligheten är att den
medför en ökad kontroll över arbetet.
Den här studiens resultat gällande tillgängligheten tyder på att människor har olika
preferenser för hur en upplevd stress som följer med tillgängligheten i sitt arbete kan hanteras.
En möjlig orsak till det skulle kunna bero på hur tillgängligheten har påverkat dem tidigare
och med andra ord vad de har för erfarenheter av att vara tillgänglig.
Emellertid kan avsaknad av tydliga gränsdragningar och besvarandet av e-post utanför
arbetstid resultera i obalans mellan arbete och privatliv, vilket kan ha en negativ inverkan på
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arbetslivsbalansen (Barley et al., 2011; Diaz et al., 2012). Likväl kan privatlivet och arbetet
åtskiljas beroende på hur individer förhåller sig till och använder informations- och
kommunikationsteknik (Golden & Gesiler, 2007; Sayah, 2013). En strategi kan vara att
undvika att läsa arbetsrelaterad e-post under sin lediga tid, för att på så vis frigöra sig
psykologiskt från arbetet (Sayah, 2013), något som kan öka individens välbefinnande
(Sonnentag, Arbeus, Mahn & Fritz, 2014, s. 212). Då majoriteten av högskolelärarna kollade
sin inkommande e-post, även om de inte besvarade dem, tyder resultatet gällande
tillgängligheten på att högskolelärarna kan ha svårt för att frigöra sig psykologiskt från
arbetet, vilket kan vara en riskfaktor för ohälsa; att ha svårigheter att koppla bort arbetet
mentalt under sin lediga tid innebär en ökad risk för att drabbas av utmattning (Sonnentag,
Kuttler & Fritz, 2010, s. 363).
Att enbart ignorera att besvara inkommande e-post verkade dock inte vara en tillräcklig
strategi för att reducera stress, då flera högskolelärare hade tydliggjort gentemot kollegor och
studenter att de inte kunde förvänta sig svar efter en viss tid på vardagar och under de lediga
helgerna. Det tyder på att andras förväntningar på skyndsamma svar kan upplevas vara en
stressfaktor, vilket bekräftas av Mellner (2016, s. 159), som menar att andra människors
eventuella förväntningar på att finnas tillgänglig efter arbetstid gör det svårare att
psykologiskt frigöra sig från arbetet. Det kan vara en förklaring till varför flera
intervjupersoner berättade om att de hade tydliggjort för kollegor såväl som studenter att de
inte kunde förvänta sig svar utanför arbetstid. I sammanhanget kan den karriärsrelaterade
attityden vara central: människor som har en starkare identifiering med arbetet, det vill säga
att äta och andas sitt arbete, är mest sannolika att vara tillgängliga efter arbetstid (Boswell et
al., 2016). Möjligen kan ett sådant förhållningssätt gentemot arbetet även skapa en förväntan
på att kollegor ska vara tillgängliga; en förväntan som de högskolelärare i undersökningen
som bedrev forskningsarbete upplevde från sina forskarkollegor.

5.2.3 Arbetsbelastning
Samtliga högskolelärare i den här undersökningen beskrev arbetsbelastningen som ojämn och
varierande. Det gränslösa arbetet inom akademin kan ha en negativ inverkan på hälsan under
de stressiga arbetsperioder som högskolelärarna beskrev som ”toppar” i arbetet, vilka
karaktäriserades av hög arbetsbelastning. Om sådana perioder inte efterföljs av en
återhämtningsperiod kan hälsan påverkas negativt, eftersom utmattningssyndrom uppkommer
till följd av ett långvarigt stresspåslag utan möjlighet till återhämtning (Åsberg et al., 2010).
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Även om hög arbetsbelastning inte är något utmärkande för det gränslösa arbetet inom
akademin finns det ändå skäl för att anta att hög arbetsbelastning i kombination med
flexibiliteten, som möjliggör övertidsarbete som kan bedrivas hemifrån, kan påverka
högskolelärarnas

hälsa,

då

kombinationen

av

internet

och

informations-

och

kommunikationsteknik gör det svårare att frigöra sig från arbetet, något som kan öka risken
för utbrändhet (Heijstra & Rafnsdottir, 2010). Därtill visar tidigare studier att det finns stöd
för att flexibiliteten och hög arbetsbelastning i kombination kan påverka hälsan negativt på
grund av den otillfredsställande arbetslivsbalans som nämnda faktorer bidrar till (Bell et al.,
2012).
Till skillnad från tidigare studier (Bell et al., 2012; Kinman & Jones, 2003; Kinman & Jones,
2008; Sang et al., 2015), i vilka akademiker upplever att de inte har något annat val än att ta
med sig arbete hem till följd av en hög arbetsbelastning, tyder resultatet i den här
undersökningen gällande arbetsbelastningen, att den till viss del snarare kan bero på
personliga egenskaper liksom egna krav och karriärutsikter. Eftersom flera högskolelärare i
föreliggande undersökning även relaterade en hög arbetsbelastning till såväl lojalitet som
viljan att göra ett bra arbete, liksom ett bristande egenansvar i att säga ifrån när arbetsbördan
blev för hög, blir personliga egenskaper hos högskolelärarna själva väsentliga i syfte att
begränsa arbetsbelastningen. Det ska dock inte uteslutas att förhållandet mellan krav och
resurser kan se olika ut i de olika kontexterna, vilket kan ha inverkat på upplevelserna av hög
arbetsbelastning.
En central anledning till varför majoriteten av respondenterna i den här undersökningen hade
svårt för att upprätthålla tidsmässiga gränser, var på grund av arbetsbelastningen relaterat till
forskningsarbete och deadlines. Det finns därmed utrymme för tolkningen att de som bedrev
mycket forskningsarbete i sitt arbete var än mer påverkade av arbetets gränslöshet än de som
främst hade undervisning i sin tjänst. Högskolelärarna fick då själva avgöra när arbetet var
gott nog och de var mer själva i att bestämma hur mycket tid som skulle läggas ned för att
uppnå en känsla av tillfredsställelse över sitt arbete. De kunde på så vis själva avgöra hur hög
arbetsbelastningen skulle bli. En sådan frihet och därmed egenkontroll kan vara en källa till
stress, eftersom friheten gör det svårt att avgränsa arbetet (Grönlund, 2007, s. 11). Därmed går
det anta att arbetsbelastningen och gränsdragningsproblematiken till viss del kan bero på
högskolelärarnas egna krav och karriärutsikter. Det faktum att de som forskade även
förväntades vara tillgängliga för arbete stämmer överens med hur Sang et al. (2015) beskriver
idealakademikern, som bland annat ska arbeta långa dagar. Att försöka möta styrande normer
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och förväntningar från andra kan dock resultera i en upplevd stress i arbetet (Sang et al.,
2015).

5.3 Utvecklad analysmodell
Utifrån ovanstående analys har den ursprungliga analysmodellen utvecklats och kompletterats
med ytterligare en faktor som kan påverka de mellanliggande variablerna arbetslivsbalans,
konflikt mellan arbete och privatliv samt arbetsrelaterad stress. I föreliggande studie var
kollegor och andras förväntningar på arbetet relaterat till att finnas tillgänglig för arbete via epost, varpå den utvecklade analysmodellen har kompletterats med ”tillgänglighet via e-post”,
som i sig själv var en stressfaktor, men som även påverkades av andras förväntningar på att
finnas tillgänglig för arbete.
Figur 2 – Utvecklad analysmodell
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6 Slutsats
Avsnittet innefattar de slutsatser som kan göras utifrån empiri och analys. Inledningsvis
presenteras studiens syfte och frågeställning för att tydliggöra för läsaren vad slutsatserna
avser att besvara.

Studien syftade till att undersöka högskolelärares upplevelser av det gränslösa arbetet inom
akademin för att öka förståelsen för hur det gränslösa arbetet kan inverka på hälsan och
därmed öka förståelsen för på vilket sätt det kan vara en friskfaktor eller riskfaktor. Utifrån
studiens syfte formulerades följande frågeställningar som avsågs besvaras:


På vilket sätt kan det gränslösa arbetet inom akademin påverka individens hälsa?

 Under vilka förhållanden kan det gränslösa arbetet vara en frisk- respektive
riskfaktor?
Slutsatserna av föreliggande studie är att det sociala stödet på arbetsplatsen kan vara av
betydelse i ett gränslöst arbete, inte minst under stressiga arbetsperioder eftersom det sociala
stödet bidrog till att dessa perioder upplevdes som mindre krävande, vilket är positivt ur ett
hälsoperspektiv. Det sociala stödet på arbetsplatsen kan därmed betraktas som en friskfaktor.
Att ständigt vara tillgänglig kan däremot påverka hälsan negativt i och med den upplevda
stressen som följer med tillgängligheten via e-post. Arbetets tillgänglighet bidrog emellertid
till en högre kontroll över arbetet för flera högskolelärare. Det kan betraktas som en
friskfaktor eftersom de vid avsaknad av möjligheten att kunna veta vad som väntade dem i
arbetet kunde skapa en känsla av stress. Det säger möjligen mer om hur olika individer skapar
strategier för att hantera tillgängligheten som sådan, snarare än att den i sig kan betraktas som
en friskfaktor. Tillgängligheten kan uppenbarligen medföra svårigheter med att frigöra sig
från arbetet och tillgängligheten som sådan kan därför betraktas som en riskfaktor.
Egenkontroll och frihet i arbetet är också en faktor som är av betydelse för hälsan då det å ena
sidan är en friskfaktor att kunna ha kontroll över sin arbetssituation samtidigt som det å andra
sidan kan innebära en högre arbetsbelastning, som kan resultera i långa arbetsdagar i och med
den gränsdragningssvårighet som kan uppstå till följd av detta. På så vis blir egenkontrollen
både en friskfaktor och riskfaktor beroende på i vilken utsträckning gränsdragningen sker,
vilket i sin tur kan bero på individens egna krav och karriärutsikter, personliga egenskaper,
liksom glädjen till sitt arbete.
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En nyckelfaktor som kan konstateras utifrån studien är därmed den individuella
gränsdragningsförmågan, som blir fundamental i syfte att kunna eliminera negativa
hälsoeffekter som kan uppstå till följd av arbetets gränslöshet. Det finns dock en komplexitet i
detta då den egna gränsdragningen till viss del kan styras och påverkas av arbetsbelastningen
och andra människors gränsdragningar och förväntningar på att finnas tillgänglig, i det här
fallet åsyftas framför allt kollegor och studenter.
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7 Diskussion
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras generella tankar och reflektioner avseende
studien, vilket inkluderar en generell diskussion, vetenskapligt bidrag samt förslag till
framtida forskning.

7.1 Generell diskussion
Det går inte utesluta att en risk finns att författarnas förförståelse för det gränslösa arbetet kan
ha påverkat tolkningen av den empiriska datan. Utifrån den kunskap om det gränslösa arbetet
som förvärvades i författandet av den teoretiska referensramen hade ett förväntat resultat
kunnat vara en mer negativ inställning till arbetets gränslöshet och förekomst av
arbetslivskonflikt. I tolkningen av den empiriska datan lades därför stor vikt på att vara
medveten om författarnas förförståelse, för att minska risken för att på ett subjektivt sätt tolka
resultaten av intervjuerna.
Möjligen hade resultatet kunnat se annorlunda ut vid ett större urval, eller om intervjuerna
som genomfördes hade varit längre. En intervju som är 60 minuter eller mer skulle kunna ge
möjlighet för djupare svar från intervjupersonerna eller ytterligare följdfrågor, som till följd
av intervjuernas begränsade tid inte var möjliga att ställa. Som redan angivet i metodkapitlet
valdes ändå intervjutiden till cirka 30 minuter för att öka möjligheterna att få respondenter
och intressanta diskussioner kunde ändå generera empirisk data för att uppfylla studiens syfte
och frågeställning.
Likaså kunde resultatet ha blivit annorlunda om undersökningen hade genomförts på en annan
högskola eller på ett universitet. Det finns en medvetenhet om att en högskola är en
myndighet och att resursfördelningen ser olika ut mellan lärosäten. Den ekonomiska aspekten,
vilken inte har tagits hänsyn till, skulle kunna ha betydelse för resultatet. Möjligen hade
resultatet även kunnat se annorlunda ut om studiepopulationen enbart hade utgjorts av
högskolelärare som har varit eller är sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom.
Någonting vi inte kunde inkludera i analysen på grund av otillräcklig teori och som inte heller
var studiens syfte gäller ledarskapets betydelse i ett gränslöst arbete. Ledarskapet kunde
framför allt påverka arbetsbelastningen på olika sätt och hade varit intressant att analysera
närmare. Eftersom föreliggande undersökning valde att anta ett medarbetarperspektiv hade
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analysering av ledarskapet möjligen frångått syfte och frågeställning, liksom det medvetna
perspektivvalet som gjordes tidigt i studien.
Anmärkningsvärt var att högskolelärarna i föreliggande studie betonade flexibiliteten och
möjligheten att kunna styra sin tid, som det bästa med det rådande arbetssättet samtidigt som
de strävade efter att på ett strukturerat sätt planera sin tid likt ett 8:00 – 17:00 - arbete. Det
torde kunna höra samman med att det fanns en medvetenhet om att flexibiliteten medförde en
risk för att arbeta för mycket, som i sin tur kunde leda till negativa effekter på hälsan. Det kan
tolkas att känslan av att vara fri i sitt arbete är attraktivt i sig även om flexibiliteten som sådan
inte alltid utnyttjas. Ett intressant empiriskt fynd var även att det gränslösa arbetet inom
akademin upplevdes olika beroende på hur stor andel forskning högskolelärarna hade i sin
tjänst, även om studien inte syftade till att undersöka sådana skillnader.

7.2 Vetenskapligt bidrag
Den här studien kan ge signaler till såväl högskolor som andra organisationer med liknande
arbetssätt, där möjligheten till att bedriva arbete hemifrån är stort. Förhoppningsvis bidrar den
till en ökad förståelse för vikten av socialt stöd inte enbart inom akademin, utan också inom
andra verksamhetsområden. Även om tidigare studier har påvisat vikten av socialt stöd visar
föreliggande studie på att det även kan vara av stor betydelse i det gränslösa arbetet. Studien
bidrar även till en ökad förståelse för den rådande problematiken som finns gällande
tillgängligheten, vilket är en bidragande orsak till arbetets gränslöshet och en upplevd stress i
arbetet. Det är något som arbetsgivare inom akademin såväl som utanför kan ha nytta av att
vara medvetna om.
Vad gäller gränsdragningsproblematiken bidrar studien till att det behöver finnas förståelse
hos både chefer och kollegor om att medarbetarnas förmåga att dra gränser kan variera,
beroende på egna krav och personliga egenskaper. Likaså kan det vara olika svårt att säga nej
till exempelvis merarbete, vilket kan försvåras ytterligare om medarbetarna ständigt finns
tillgängliga och uppdaterade i arbetet via e-post.
Då vi inte har lyckats finna någon liknande studie gällande det gränslösa arbetet inom
akademin inom en svensk kontext är den här studien ett bidrag inom området. Även om
hälsan i första hand påverkar den enskilde individen, kan den i förlängningen även påverka
organisationen i stort. Därför är den här studien ett viktigt bidrag både ur ett
medarbetarperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv.
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7.3 Förslag till framtida forskning
Föreliggande studie har undersökt högskolelärares upplevelser av det gränslösa arbetet inom
akademin i syfte att öka förståelsen för på vilket sätt det gränslösa arbetet kan inverka på
hälsan och därmed öka förståelsen för på vilket sätt det kan vara en riskfaktor eller friskfaktor.
Det huvudsakliga syftet med studien var inte att undersöka om det fanns skillnader kvinnor
och män emellan i upplevelserna av det gränslösa arbetet. Då ett framträdande mönster var att
kvinnorna i högre grad upplevde att gränsdragningen mellan arbete och privatliv som mer
problematisk än vad männen gjorde vore det i framtida studier intressant att jämföra
skillnaderna mellan könens upplevelser. Det vore intressant att undersöka vad de eventuella
skillnaderna skulle kunna bero på eller om det enbart var en tillfällighet att sådana skillnader
påvisades i den här studien. Det ska dock tilläggas att kvinnorna i den här undersökningen
hade en högre procentuell andel forskning i sitt arbete, som möjligen skulle kunna förklara
den upplevda gränsdragningen som mer problematisk.
Det skulle även vara intressant att undersöka högskolelärares upplevelser på flera olika
högskolor i Sverige för att vid en jämförelse få reda på om eller på vilket sätt upplevelserna
skiljer sig åt olika högskolor emellan, då den här studien enbart behandlade en medelstor
högskola. Eftersom det upplevda stödet från chefen i undersökningen varierade kan det även
vara av intresse att i framtida studier undersöka vilken ledarskapsstil som kan vara att föredra
inom organisationer med ett gränslöst arbete, såväl inom akademin som utanför.
Eftersom ett empiriskt fynd i föreliggande studie var att det gränslösa arbetet inom akademin
upplevdes olika beroende på hur stor andel forskning högskolelärarna hade i sin tjänst, vore
det i framtida forskning intressant att undersöka dessa skillnader ytterligare.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga 1: Individuell reflektion Erica Arvidsson
När vårterminen och C- uppsatsen började närma sig hade vi, Marie och jag, fortfarande ingen
aning om vad vi skulle skriva om. Vi hade sedan tidigare bestämt att vi skulle skriva
examensarbetet tillsammans, men inte vad det skulle handla om. Vi båda hade intresserat oss
för ämnet gränslöst arbete redan under årskurs ett i samband med kursen arbetsmiljö, där en
hemtentamen behandlade det gränslösa arbetet. Intresset för ämnet levde kvar och efter en
diskussion om vad vi skulle skriva om bestämde vi oss för att skriva om det gränslösa arbetet,
inom akademin. Undervisande lärare har under våra år på högskolan besvarat mail såväl som
diskussionsfrågor på Scio sent på kvällar och på helger, vilket var en bidragande orsak till att
vi såg den akademiska världen som ett intressant undersökningsområde och passande för vårt
ämnesval.
Initialt upplevde vi att vårt ämne var socialpsykologiskt snarare än företagsekonomiskt och vi
blev osäkra på om vi verkligen skulle behålla vårt ämnesval, med risk för att det kunde ha för
lite företagsekonomisk relevans. Efter diskussioner och utbyte av tankar och idéer
tillsammans med vår handledare kopplade vi ämnet mer till hur det kunde påverka
organisationen och vi bestämde oss för att behålla det gränslösa arbetet som ämnesval.
I ett tidigt skede bestämde vi att examensarbetet skulle utgå från ett medarbetarperspektiv. I
enlighet med studiens syfte skulle medarbetares upplevelser undersökas, därför kändes en
kvalitativ metod mest lämplig. Vid val av metod utvecklades min förmåga att argumentera för
varför insamlingen av empirisk data skulle göras på ett visst sätt, något som även bidrog till
en ökad förståelse av att syfte och metodval måste hänga samman. I samband med
författandet av metod utvecklades även mitt kritiska förhållningssätt ytterligare, vilket jag har
haft nytta av under hela uppsatsprocessen. Att kunna anlägga ett kritiskt perspektiv under
uppsatsskrivandet har varit en viktig del i valet av artiklar till den teoretiska referensramen,
stringens i skrivprocessen och även för att kunna göra oss själva medvetna om varför vi gör
på ett visst sätt - en mental förberedelse inför den kommande opponeringen.
Min förkunskap vad gäller kvalitativa metoder var begränsad och jag hade aldrig genomfört
någon form av intervju tidigare. Det var tveklöst det roligaste inslaget under hela
arbetsprocessen! Vi fick träffa så många tillmötesgående människor som berättade om sitt
arbete och delade med sig av sina upplevelser. Inledningsvis var det lite nervöst men
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nervositeten avtog ganska fort tack vare intervjupersonernas trevliga förhållningsätt gentemot
oss studenter. Tack vare dem har jag nu fått en djupare förståelse för det gränslösa arbetet och
hur det kan påverka olika människor på olika sätt. Det har även ökat min medvetenhet om och
exemplifierat att teorin inte behöver överensstämma med hur saker och ting är i praktiken.
Att hantera och bearbeta den empiriska datan var en utmaning som krävde mycket tid och
fokus. Efter att det arbetet hade slutförts och resultatet var färdigställt infann sig en känsla av
lättnad; uppsatsen tog form och helheten började äntligen falla på plats. Jag tänkte: nu är vi
snart i mål! Den efterföljande analysen var också en krävande process, mer krävande än vad
jag hade trott. Emellanåt var det svårt att vrida och vända på saker och ting och samtidigt
behålla den röda tråden.
Eftersom examensarbetet har pågått under en lång tidsperiod har det även varit en utmaning
att behålla effektiviteten och att inte tappa fokus. I tidigare kurser har tidsintervallet för olika
deadlines varit kortare, vilket har underlättat planeringen och varit enklare att förhålla sig till.
Det här arbetet har krävt mycket mer planering, disciplin och målmedvetenhet än tidigare
kurser. Därför är jag extra glad över att få ha samarbetat med Marie i den här arbetsprocessen,
eftersom hon är en väldigt ambitiös och duktig student. Nyckeln till att vi varken har behövt
stressa ihjäl oss eller forcerat igenom något moment har varit vår goda planering.
Samarbetet oss emellan har fungerat bra och det har nog varit till vår fördel att vi har arbetat
så mycket tillsammans i tidigare grupparbeten, då vi båda är väl medvetna om varandras
ambitionsnivå. Arbetsfördelningen har varit jämn och vi har båda lagt ned mycket tid och
energi på uppsatsen. Vi gjorde en rivstart redan från dag ett och har sedan dess spenderat
många timmar i högskolans bibliotek, där arbetet mestadels har utförts. Stundtals har det varit
kämpigt och det kändes många gånger som att vi inte kom framåt i skrivandet. I efterhand har
det varit en viktig lärdom för mig att det var en del av arbetsprocessen; allt kan inte falla på
plats från första stund och min önskan om att det skulle göra det resulterade i onödig
frustration som begränsade tankeverksamheten och därmed kreativiteten.
Sammanfattningsvis har det varit väldigt roligt och utvecklande att få använda sig av de
kunskaper som jag har tillägnat mig under utbildningen i en och samma uppgift. Att skriva en
uppsats av sådan omfattning och karaktär har inneburit att kunskaper som innefattar analytisk
förmåga, kreativitet och koncentrerat skrivande har satts på prov.
Jag vill avslutningsvis tacka Marie för hennes stöd, engagemang och goda samarbete!
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9.2 Bilaga 2: Individuell reflektion Marie Jansson
Intresset för det gränslösa arbetet väcktes redan andra terminen på högskolan under kursen
arbetsmiljö. Under årens gång hamnade det lite i skym undan och när jag och min kollega
Erica började diskutera olika ämnen inför examensarbetet visste vi inte riktigt vad vi skulle
skriva om. Men efter att ha diskuterat fram och tillbaka stod det klart att vi båda kände en
vilja att fördjupa oss inom det gränslösa arbetet. Inriktningen föll sig även den ganska
naturligt då vi båda hade lagt märke till att lärare inte allt för sällan skickade mail och
liknande sent på kvällar och helger. Därav föddes idén att examensarbetet skulle inrikta sig
mot det gränslösa arbetet inom akademin.
Det var med skräckblandad förtjusning som arbetet startades upp, ingen av oss hade någonsin
förut skrivit ett arbete av den här magnituden. Tack vare att goda förkunskaper i att söka, hitta
och läsa vetenskapliga artiklar kunde vi relativt fort hitta flertalet artiklar användbara i syfte
att identifiera ett problemområde. Det blev dock i ett tidigt stadie tydligt att föreliggande
arbete skulle bli något av en utmaning då vi insåg att det vi skrev inte höll måttet och var för
inriktat mot socialpsykologi. Med mycket arbete och omskrivningar hittade vi tillslut rätt,
men vi frångick aldrig den grundläggande idén om hur det gränslösa arbetet kan påverka en
individs hälsa. Dessa motgångar har jag i efterhand känt var nödvändiga för att styra oss in på
rätt spår och var en del av processen, även om det för tillfället gav oss en känsla av hopplöshet
och tvivel. När vi sedan kom in i skrivandet igen omvandlades dock hopplösheten till ett driv
som medförde en ny glöd och nya idéer till arbetet. Det tar jag med mig som en lärdom, att en
process kräver tid, tålamod och kreativitet där man inte kan förvänta sig att allt ska falla på
plats med en gång.
Vi har haft som mål att under hela arbetets gång noggrant planera och strukturera vår tid,
något som jag tror har vart nyckeln till ett framgångsrikt arbete. Det har skapat utrymme för
oväntade händelser samt medfört att vi hela tiden har legat bra med i tiden. Visst har det
funnits stressfyllda perioder på grund av tidsaspekten i det hela, men tack vare vår
framförhållning och övervägande goda arbetsmoral har den stressen varit hanterbart.
Under arbetets gång har jag stött på många nya situationer och moment som jag inte har haft
någon erfarenhet av sedan tidigare. Ett bra exempel på det är att hålla i intervjuer. Då studien
ville undersöka upplevelser och öka förståelsen för valda problemområde antogs en kvalitativ
inriktning där intervjuer var en självklarhet. Aldrig innan hade jag intervjuat någon och det
var ett moment som jag kände mig nervös inför på grund av min okunskap. När det väl var
dags förlitade jag mig på min egen sociala förmåga och tack vare trevliga och hjälpsamma
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intervjupersoner utvecklades min förmåga att hålla i en intervju och momentet var det
roligaste under hela arbetets gång. Efter genomförda intervjuer har jag fått en större trygghet i
min egen förmåga och den osäkerhet jag kände innan har definitivt minskat. Min utvecklade
förmåga att hålla i intervjuer och förståelsen för hur jag ska gå tillväga är något som jag
kommer ha stor användning av i mitt framtida yrkesliv, inte minst med tanke på inriktningen
mot HR.
Hela arbetet har medfört att jag har fått chansen att utveckla mitt kritiska tänkande, att inte tro
på allt som står. Det har i föreliggande studie blivit tydligt att det som står i teorin inte
behöver stämma överens med hur verkligenheten upplevs, vilket även har bidragit till att jag
har fått lära mig att leta och hitta orsakssamband mellan olika variabler. Det är något jag tror
är av stor vikt idag, inte bara i arbetslivet utan även i livet i övrigt, att ha ett kritiskt
förhållningssätt till det som sägs och att inte tro på allt utan att ifrågasätta.
Att jag och Erica skulle skriva tillsammans var sedan länge planerat då vi arbetat i flertalet
grupparbeten innan och visste därmed att vi fungerade bra ihop. Vi började med att upprätta
ett gruppkontrakt där vi tillsammans skrev ned förhållningsregler och andra viktiga aspekter
för ett väl fungerande samarbete. Det var något vi ansåg hade stor betydelse för oss båda då vi
var medvetna om att det skulle finnas dagar som skulle kännas tyngre än andra. Vad gäller
arbetsfördelningen mellan oss så har den fungerat bra. Det fanns stunder då jag kände att
Erica fick ta på sig för mycket ansvar vad gäller författandet av arbetet, men vi har alltid haft
en ömsesidig respekt för varandra och varit medvetna om att vi är bra på olika saker. Det jag
inte alltid kunde tillföra i text gällande formuleringar och så vidare vägde jag upp med andra
färdigheter som drev arbetet framåt. Vi har aldrig beskyllt varandra vad gäller ojämn
arbetsbelastning utan både jag och min kollega har förståelsen för att vi har olika arbetssätt
och anpassat oss efter varandra. Jag kunde inte ha önskat mig en bättre partner att skriva
examensarbetet med, därför vill jag passa på att rikta ett stort tack Erica för allt!
Det är svårt att sätta ord på allt jag tar med mig från den här tiden. Att skriva ett
examensarbete har utvecklat mig på många olika plan och min egen lärprocess har varit både
upp och ned. Jag tar inte bara med mig allt jag har lärt mig om ämnet i sig och hur det är att
skriva ett omfattande arbete, inte minst har jag lärt mig nya saker om mig själv. Det har
funnits dagar när jag har tvivlat på min egen förmåga att genomföra ett arbete av den här
karaktären då jag har befunnit mig på främmande vatten. Men med hjälp av min egen vilja att
utvecklas och ett hälsosamt mått av prestationsångest har jag fått nya erfarenheter som jag vet
kommer komma till användning och som jag tar med mig in i framtiden.
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide

 Vad har du för tjänstgöringsgrad och hur stor andel av den läggs på undervisning respektive
forskning?
 Hur länge har du arbetat inom akademin?

 Arbetar du mest på campus eller hemifrån?

 Vad anser du är det bästa respektive sämsta med det arbetssättet ni har och hur påverkas du
och ditt välbefinnande av det?

 Hur gör du för att skapa tidsmässiga och rumsliga gränser mellan arbete och privatliv?
 Vilken form av gräns skulle du säga är svårast att upprätthålla mellan arbete och privatliv?
Den fysiska, tidsmässiga eller den psykiska? Vilken påverkas du mest av när det gäller hälsa
och välbefinnande?

 Kan du berätta lite om hur ditt arbetssätt påverkar din balans mellan arbete och privatliv/fritid?

 Hur skulle du beskriva din balans arbetslivsbalans?

 Vilka faktorer i arbetet är det som påverkar din arbetslivsbalans respektive arbetslivskonflikt?
 Om du upplever en konflikt mellan hemmet och arbetet, vad skulle du beskriva som den
största orsaken?

 Om du upplever arbetslivskonflikt, hur gör du för att minska den?

 Under vilka arbetsförhållanden upplever du att arbetet leder till arbetslivsbalans respektive
arbetslivskonflikt?
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 Hur gör du för att undvika att arbetet inkräktar på privatlivet?

 Vad skulle arbetsgivaren kunna göra för att stödja dig i upprätthållandet eller skapandet av en
god arbetslivsbalans?

 Hur skulle du beskriva förhållandet mellan krav och resurser i ditt arbete?

 Hur skulle du beskriva förhållandet mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen?

 I vilken utsträckning kan du påverka din egen arbetssituation och arbetsbelastning?

 Hur upplever du det sociala stödet från kollegor och chefer när du arbetar hemifrån respektive
när du är på arbetsplatsen? Är det någon skillnad?

 Upplever du att du arbetar mer i och med den tekniska utvecklingen?
 Upplever du någon förändring i arbetsbelastning och med den tekniska utvecklingen/ökade
förväntningar på att hantera mer arbete?

65

9.4 Bilaga 4: Informationsmail
Delta i en undersökning om det gränslösa arbetet inom akademin!
I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har individer större möjlighet att
utföra sitt arbete var som helst och när som helst. Med andra ord kan vissa arbeten betraktas som
gränslösa. Därför avser vi att undersöka hur medarbetare inom akademin upplever sin arbetssituation,
då ett gränslöst arbetssätt kan ha positiva såväl som negativa effekter på individers hälsa och
välbefinnande.
Studien är ett examensarbete på grundnivå och en del av utbildningen på Personal, organisation och
ledarskapsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras med individuella
intervjuer under vecka 13 - 14, 2018. Intervjun kommer att beröra dina upplevelser och erfarenheter av
arbetssättet och arbetsförhållandena inom akademin.
Vi ser helst att du kan avsätta cirka 30–40 minuter för intervjun. Tid och plats kan vi komma överens
om tillsammans. Huvudsaken är att intervjun kan ske i en miljö där vi kan prata ostört. Med din
tillåtelse kommer intervjun att spelas in och skrivas ut i text.
Den information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig
kommer få ta del av informationen och när studiens resultat presenteras kommer det inte vara möjligt
att identifiera dig eller dina svar från intervjun. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig
presentation till andra studerande och berörd examinator. När examensarbetet är färdigt och godkänt
kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Skövde. Inspelningarna och den utskrivna texten
kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Som tack för din medverkan kommer du få ta del
av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering.
Vi frågar härmed om du vill delta i den här studien. Om ja, vänligen kontakta Erica eller Marie på
någon av nedanstående mailadresser. Om nej kan du helt enkelt avstå från att svara på det här mailet.

Har du frågor eller funderingar om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss!

Erica Arvidsson

Marie Jansson

Student

Student

a15eriar@student.his.se

k14marja@student.his.se
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