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Förord 
 
Först vill vi tacka vår handledare Mattias Nilsson som har visat ett stort engagemang 
för vår studie och som gav oss stöd genom hela processens gång. Under de möten där 
vi träffades utstrålade du alltid en positiv karisma och kreativitet vilket smittade av sig 
till oss. Det gav oss motivation och glädje vilket underlättade arbetsprocessens 
genomförande. Tusen tack! 
 
Vi vill även tacka er högskolelärare som medverkade i vår studie. Även ni visade ett 
stort intresse och engagemang. Det uppskattade vi mycket. Tusen tack till er också! 
 

Författarna för studien, Rebecca Levinsson och Frida Wittzell, har gemensamt 
bidragit med 50 % var av planering av studien, litteratursökning, datainsamling, 
analys, skrivande och layout. 
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Sammanfattning 
 
Högskolelärare omges av många kravställningar från olika håll samt en hög 
arbetsbelastning som de behöver hantera för att kunna balansera sitt arbete med 
privatlivet. Forskning är bristfällig hur högskolelärare hanterar att balansera sin höga 
arbetsbelastning med deras privatliv.  Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett 
hälsopedagogiskt perspektiv belysa hur högskolelärare lär sig hantera balansen mellan 
arbete och privatliv inom högskolesektorn. Teoretisk referensram: Den teoretiska 
referensramen består av en hälsoteoretisk utgångspunkt i krav-kontroll-stödmodellen 
samt en pedagogisk utgångspunkt i anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. 
Metod: Den metod som studien utgår ifrån är av kvalitativ art där det empiriska 
materialet samlades in genom tre fokusgruppsintervjuer. Sammanlagt deltog tretton 
högskolelärare i studien. Studien pendlade mellan ett deduktivt och induktivt 
arbetssätt och materialet analyserades genom analysmetoden kategorisering. 
Resultat: Högskolelärarnas arbetssituation präglas av både organisatoriska och 
individuella krav och denna kombination av krav kan skapa ett gränslöst arbete 
beroende på individens personlighet. För att hantera de kravställningar som 
högskolelärare omges av så utvecklar de olika individuella strategier. De upplever 
även en hög kontroll vilket beskrivs som både positivt och negativt då de upplever 
arbetsglädje, dock bidrar hög kontroll till att de arbetar mycket övertid samt hemifrån. 
Högskolelärarna beskriver brister i det sociala stödet då högskolesektorn präglas av 
mycket individbaserade arbetsuppgifter och mer teambaserat arbete önskas.  
Slutsats: Den huvudsakliga slutsatsen som dras är att gränsen mellan arbete och 
privatliv består av flera olika gränser som är svåra att definiera, samt att 
högskolelärarnas förhållningssätt är att de anpassar sig och att de accepterar de 
rådande arbetsförhållandena istället för att motverka och förändra dem. 
 
Nyckelord: gränslöst arbete, högskolesektorn, flexibla arbeten, krav-kontroll- och 
stödmodellen, anpassningsinriktat lärande, utvecklingsinriktat lärande, hälsa, 
pedagogik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Academic teachers are surrounded by many demands from different directions and a 
high workload that they need to handle in order to balance their working and personal 
life. Research is inadequate how academic teachers manage to balance their high 
workload with their privacy. Purpose: The aim of the study is to illuminate the 
balance between work and personal life in the higher education sector from a health 
education perspective. Theoretical reference framework: The theoretical frame of 
reference consists of a health theoretical point of departure in the demand-control and 
support model and an educational starting point in adaptation and development-
oriented learning. Method: The methodology from which the study is based is of a 
qualitative nature where the empirical material was collected through three focus 
group interviews. A total of thirteen college teachers participated in the study. The 
study commuted between a deductive and inductive mode of work and the material 
was analyzed by the analysis method categorization. Result: The worksituation of 
academic teachers is characterized by both organizational and individual requirements 
and this combination of requirements can create boundless work depending on the 
individual's personality. In order to handle the demands of academic teachers, they 
develop different individual strategies. They also experience a high level of control, 
which is described as both positive and negative as they experience job satisfaction, 
yet provide high levels of control that they work a lot of overtime and from home. 
Academic teachers describe shortcomings in social support, since the higher 
education sector is characterized by highly individual-based tasks and more team-
based work is desired. Conclusion: The main conclusion drawn is that the boundary 
between work and privacy consists of several different boundaries that are difficult to 
define, and that the attitude of academic teachers is that they adapt and that they 
accede to the prevailing working conditions instead of counteracting and changing 
them. 
 
 
Keywords: boundless work, university sector, flexible work, demand-control- and 
support model, adaptive learning, development-oriented learning, health, pedagogy. 
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Inledning 
“...lärares och doktoranders arbetssituation förknippas med hög arbetsbelastning, 
höga krav, ständiga deadlines och höga nivåer av stress” (Källhammer, 2008, s. 1). 
 
Forskning visar på att en hög kontroll i arbetslivet leder till att individer arbetar mer 
än vad de behöver, vilket i sin tur kan vara skadligt för individers hälsa (Iacovides, et 
al., 2002). Vad är det som bidrar till att en del individer klarar av att hantera flexibla 
och gränslösa arbeten medan andra får en försämrad hälsa? Från vilket håll kommer 
kraven, är det från den kontext som individen omges av eller är det från individen 
själv? Hur kan individen lära sig att förhålla sig till kraven och finna strategier för att 
få en fungerande vardag? 
 
Flexibla arbeten innebär att platsen där arbetsuppgifterna utförs inte behöver vara 
bundet till en specifik plats utan de kan utföras från en dator, surfplatta eller 
mobiltelefon, på vilken plats som helst (Hoeven & Van Zoonen, 2015). De flexibla 
arbetstiderna har resulterat i att individer arbetar mer än tidigare. Dessutom leder även 
de flexibla arbetstiderna till ett ökat individansvar, att på egen hand lära sig att 
balansera sina arbetsuppgifter och på egen hand sätta sina krav. Detta indikerar till 
större svårigheter för individer att hantera sin arbetssituation och sätta gränser mellan 
arbete och privatliv (Allvin, et al., 2006; Grönlund, 2007; Palm, 2008). Friheten med 
flexibla arbeten kan då övergå till ett så kallat gränslöst arbete som innefattar 
svårigheter att kunna sätta gränser mellan arbete och privatliv (Källhammer, 2008). 
 
En bidragande faktor till att flexibla arbeten kan övergå till ett gränslöst arbete är den 
tekniska framgången i dagens samhälle som både har gynnsamma fördelar, men även 
negativa effekter. Människor är idag mer uppkopplade mot sitt jobb även utanför 
arbetsplatsens ramar. E-post meddelanden, sms och samtal som är arbetsrelaterade 
skickas på sena kvällar, helger och nätter, detta eftersom tekniken gör det enkelt att 
utföra olika arbetsuppgifter bortom arbetsplatsen (Melin, Astvik & Bernhard-Oettel, 
2014).  
 
En yrkeskategori som påverkas av teknikens utveckling och som har flexibla 
arbetsvillkor är lärare och forskare på universitet. En rapport från arbetsmiljöverket 
(2008) visar att lärare på universitet har en arbetssituation där gränserna kan ses som 
otydliga då de tar med arbetet hem, hoppar över luncher och arbetar över på grund av 
hög arbetsbelastning, vilket de även har låg möjlighet att påverka. Lärare vid 
universitet har enligt rapporten även bristande stöd från chefer och får inte heller hjälp 
med att prioritera arbetsuppgifter. Likaså har akademiska arbeten idag blivit allt mer 
stressande och den problematik som ovan nämndes, att lärare ofta arbetar kvällar och 
helger för att hinna med sitt arbete är vanligt förekommande (Källhammer, 2008). 
Dock är detta individuellt och många kan även uppleva de flexibla arbetsvillkoren 
som positiva och en hjälp i vardagslivet (Kinman & McDowall, 2009).  
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Studien avser att studera högskolesektorn. Inom högskolesektorn återfinns två 
yrkeskategorier som är intressanta för denna studie, lektorer och adjunkter. Lektorer 
har arbetsuppgifter som både består av undervisning och forskning, medan adjunkter 
endast ägnar sig åt undervisning. Då adjunkter endast undervisar så har de fler 
bestämda arbetstider och arbetsuppgifter medan lektorer som även ägnar sig åt 
forskning har mer frihet i sina arbetsuppgifter och inte på samma vis är bundna till 
arbetsplatsen och arbetstid. I denna studie har begreppet högskolelärare valts för att 
representera både lektorer och adjunkter. 
 
Studien avser att studera problematiken kring hur högskolelärare hanterar att finna en 
balans mellan arbete och privatliv, samt även se problematiken utifrån ett 
hälsopedagogiskt perspektiv. Studien avser att studera lektorer och adjunkter inom 
högskolesektorn då forskning om hur individer inom högskolesektorn hanterar att 
finna en balans mellan arbete och privatliv utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv är 
bristfällig. 

Syfte 
Studiens syfte är att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa hur högskolelärare 
lär sig att hantera balansen mellan arbete och privatliv inom högskolesektorn. 

Frågeställningar 
• Hur beskrivs gränslinjen mellan arbete och privatliv av högskolelärare? 
• Hur utvecklar högskolelärare strategier att hantera sin situation mellan arbete 

och privatliv? 
• Hur ser de kravställningar ut som högskolelärare omges av och hur ser 

möjligheterna ut för att ha kontroll? 
• Har det sociala stödet någon inverkan på hur högskolelärare upplever krav och 

kontroll? 
 

Bakgrund 
Studiens bakgrund kommer att presentera hur forskningsläget förhåller sig till ämnet 
under fyra olika kategorier: Det flexibla och gränslösa arbetet, flexibla och gränslösa 
arbeten i förhållande till en hälsodimension, flexibla och gränslösa arbeten i 
förhållande till pedagogik och avslutningsvis, det flexibla och gränslösa arbetet inom 
högskolesektorn.  
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Insamling av tidigare forskning  
Författarna av studien vill med detta avsnitt belysa hur insamlingen av forskningsläget 
kring ämnet samlades in. Det skedde genom en systematisk sökning som förhöll sig 
till specifika databaser. Dessa databaser inkluderar Academic search elite, ERIC, 
Summon och DIVA. Likaså söktes forskning från olika avhandlingar.  
 
Dessa insamlingar användes för att avgränsa den forskning som existerar kring ämnet, 
men även eftersom dessa databaser är inriktade på just hälsa och pedagogik. 
 
De sökord som användes var: work, university, teachers or educators, flexible work, 
health, stress, work at home, work conditions, workload, academic workload, working 
life, balance, values, academic staff, demand-control-support model, krav-kontroll-
stödmodellen, work overload, job demands, psychological hardness, academic 
workload, academic work stress, university teachers, higher education policy, 
academics, university teaching, burnouts, job stress, depression, clinical depression 
och job strain. 
 

Det flexibla och gränslösa arbetet 
Med hjälp av dagens teknik kan arbetsuppgifter som tidigare endast utfördes under 
arbetstid på arbetsplatsen utföras nästan överallt. Gränserna mellan arbetsplats och 
privatliv har blivit allt mer otydliga och det skapas fler flexibla arbeten. Flexibla och 
gränslösa arbeten innebär att platsen där arbetsuppgifterna utförs inte behöver vara 
bundet till en specifik plats utan de kan utföras från en dator, surfplatta eller 
mobiltelefon, på vilken plats som helst (Hoeven & Van Zoonen, 2015). Flexibla 
arbeten är inte heller bundna till en förutbestämd schemaplan som arbetsgivare förr 
hade det ledande ansvaret för. Förr var det arbetsgivare som ansvarade för att 
fastställa gränserna mellan arbete och privatliv, men inom de flexibla och gränslösa 
arbetena så är det upp till arbetstagarna själva att kunna bestämma denna gränslinje 
(Ede & Rantakeisu, 2015). 
 
Verksamheter har blivit mer moderniserade och flexibla arbeten medför ett förhöjt 
individansvar. Arbetstagare är inte lika beroende som förr av en ledare, eftersom de 
flexibla arbetena innebär att arbetstagare blir ledare över sig själva och sina 
arbetsuppgifter (Allvin, et al., 2013; Hanson, 2004). De flexibla och gränslösa 
arbetsförhållandena innebär även en radikal minskning gällande det kollektiva 
samarbetet kollegor emellan. Arbetsuppgifterna ska skötas individuellt och vart och 
när uppgifterna genomförs är inte specificerat. På grund av de olösta tidsramarna i 
arbetslivet får individer svårt att sätta gränser mellan arbete och privatliv, vilket 
genererar till att individer arbetar mer och får en ohälsosam situation att förhålla sig 
till (Palm, 2008). 
 
Studier om flexibla och gränslösa arbeten belyser dock att dessa arbetsvillkor både 
kan ha positiva och negativa effekter för individers hälsa. I vissa fall upplever 



	 4	

individer positiva effekter i form av förbättrad balans mellan arbete och privatliv, 
större autonomi och effektivare kommunikation (Hoeven & Van Zoonen, 2015; 
Karlsson, 2006). Det finns även studier som visar på att flexibla arbeten med 
individers höga kontroll är positivt för individers hälsa och välmående (Joyce, et al., 
2010). Flexibla arbeten var en strategi från arbetsgivare att arbetstagare på ett lättare 
vis kunde anpassa sitt arbetsliv i förhållande till sitt privatliv. De skulle förenkla 
vardagen genom att kunna ta avbrott från arbetslivet om privata situationer skulle 
uppstå, så som exempelvis barnomsorg eller andra behov (Chung, et al., 2007). 
Hanson (2004) är kritisk till detta nya moderna arbetsliv gällande flexibla arbeten. 
Hon menar att det moderna arbetslivet med borttagandet av tydliga ramar för arbetets 
utförande har negativa effekter för individers välmående. I avsnittet nedan kommer de 
negativa effekterna av ett flexibelt och gränslöst arbete att beskrivas i förhållande till 
individers hälsa. 
 

Flexibla och gränslösa arbeten i förhållande till en hälsodimension 
Forskning visar att de flexibla arbetstiderna har resulterat i att individer arbetar mer än 
tidigare. Dessutom påstås även de flexibla arbetstiderna leda till ett ökat 
individansvar, att på egen hand balansera sina arbetsuppgifter och på egen hand sätta 
sina krav. Det är idag ett stort krav att agera självständigt och ensamheten i arbetslivet 
blir mer påtagligt. Den ökade friheten inom arbetslivet ger ökade krav på individer att 
själva bestämma och sätta sina gränser mellan arbete och privatliv. De flexibla 
arbetstiderna kan då i sin tur ha en negativ inverkan på individers privatliv (Allvin, 
2006; Grönlund, 2007; Hanson, 2004). 
 
Arbetsmiljöverkets årsrapport (2006) visar på att ohälsa i arbetslivet har ökat radikalt 
de senaste åren, likaså antalet arbetstagare som har svårigheter att koppla bort arbetet 
på hemmaplan när de är lediga. En studie visar att arbetstagare upplevde en svårighet 
att kunna varva ner på privatlivet och känna sig helt och hållet närvarande när de var 
lediga. De upplevde att den ökade kontrollen i arbetet gjorde det svårt att veta när 
arbetet var färdigt för dagen (Roman & Peterson, 2011).  
 
Hur arbetssituationen framträder har därmed en stor inverkan på individers 
välmående. Som ovan nämnt visar forskning på att en hög egen kontroll över sina 
arbetsuppgifter och arbetstider i arbetslivet leder till att individer arbetar mer än vad 
de behöver, vilket i sin tur kan vara skadligt för individers hälsa. Men det är även 
skadligt för individers hälsa med en arbetssituation där individers kontroll över sina 
arbetsuppgifter och arbetstider är låga, då det finns en stor risk att insjukna i 
utmattningsyndrom (Iacovides, et al., 2002).  
 
Sammanfattningsvis av de flexibla arbetena så visar forskning att dessa 
arbetsförhållanden gynnar mer arbetsgivare i form av ökad produktivitet, men gynnar 
anställda desto mindre i och med att de kan resultera i att de arbetar för mycket som 
kan leda till ohälsa. Som tidigare nämnt så bidrar flexibla arbeten till en högre 
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arbetsbelastning för arbetstagare, de arbetar längre, stressen ökar och de känner en 
otydlighet gällande sina arbetsuppgifter. Detta på grund av det ökade individansvaret 
som arbetsgivare har lämnat ifrån sig. Flexibla arbeten har därmed en negativ 
inverkan på individers privat- och familjeliv (Karlsson, 2006). 
 

Flexibla och gränslösa arbeten i förhållande till pedagogik 
Den nya arbetsformen med flexibla arbeten innebär inte bara en stor frihet för 
individen i när och var arbetet utförs, det ställer även krav på individen att utveckla 
sin kompetens och genomgå ett livslångt lärande. Förr var de flesta arbeten styrda av 
regler och rutiner, en person kunde enkelt bytas ut utan att själva arbetet blev 
annorlunda gjort. Nu ställs allt högre krav på individen att lära och utvecklas i takt 
med att arbetsmarknaden hela tiden förändras, inte minst inom flexibla arbeten där 
individen inte är lika styrd av mål och regler utan måste ta ett stort eget ansvar över 
arbetsuppgifter (Hanson, 2004). I en studie av Hanson (2004) framkommer att de 
flexibla arbetsvillkoren i förhållande till lärande karakteriseras av “självförvaltande 
kompetens” vilket innebär att en individ med flexibla arbetsvillkor själv lär sig hur 
ens kompetens ska användas, hur arbetet ska prioriteras och hur man ska 
vidareutvecklas inom sitt yrke, detta då ett flexibelt arbete inte styrs av regler och 
individen är sin egen chef. Denna form av “självförvaltande kompetens” kan även 
tänkas innefatta att individen lär sig hur mycket tid som ska ägnas åt arbetet samt 
vilka gränser som ska dras mellan arbete och privatliv. sig hur ens kompetens ska 
användas, hur arbetet ska prioriteras och hur man ska vidareutvecklas inom sitt yrke, 
detta då ett flexibelt arbete inte styrs av regler och individen är sin egen chef. Denna 
form av “självförvaltande kompetens” kan även tänkas innefatta att individen lär sig 
hur mycket tid som ska ägnas åt arbetet samt vilka gränser som ska dras mellan arbete 
och privatliv. 
 

Det flexibla och gränslösa arbetet inom högskolesektorn 
Flexibla arbetstider återfinns inom högskolesektorn. Lärare på universitet är oftast 
inte lika bundna till att infinna sig på sin arbetsplats vid bestämda tider som inom 
andra yrken, eftersom tiderna till viss del bestäms av lärarna själva. Detta medför att 
lärare vid universitet arbetar mycket hemifrån, likaså även på kvällar och helger 
(Melin, Astvik & Bernhard-Oettel, 2014; Arbetsmiljöverket, 2008; Källhammer, 
2008; Kinman & McDowall, 2009). Detta kan variera mellan olika högskolor och 
universitet.  
 
De individuella kraven inom högskolesektorn är de dominerande och en studie 
poängterar att lärare vid universiteten framhåller bristen på sociala relationer i deras 
arbetssituation som en problematik. Det förekommer mycket ensamhet gällande 
lärares arbetsuppgifter och lärare betonar deras önskan efter mer socialt stöd och 
team-baserade arbetsuppgifter. De individuella kraven inom deras yrke som 
framträder av deras flexibla arbetstider resulterade även i en negativ inverkan på deras 
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privatliv. De arbetar längre än vad deras arbetsavtal avser, deras beslut att ta semester 
utesluts och privatlivet hemma med familjen påverkas i en negativ riktning. De 
flexibla arbetstiderna inom akademiska arbeten ökar alltså arbetsbelastningen och 
kraven på att arbeta oskrivna arbetstimmar som egentligen inte finns med i 
anställningsavtalet ökar (Jauhiainen, et al., 2009; Paton, 2013). Den tekniska 
utvecklingen har även bidragit till att högskolelärare idag måste utföra arbetsuppgifter 
såsom att svara på mail, sms och samtal från studenter och kollegor, detta är 
arbetsuppgifter som har tillkommit med digitaliseringen och därmed förändrat 
högskolelärares arbetssätt (Currie & Eveline, 2011). Kraven leder till att psykisk 
ohälsa inom högskolesektorn idag är ett problem, ett problem som arbetsledningen 
inte gör tillräcklig åt att förbättra (Paton, 2013). Arbetsförhållanden för personal inom 
högskolesektorn är omringade av höga stressnivåer som medför en ohållbar 
livssituation (Mountz, 2016). Detta då gränslösa arbetet inom högskolesektorn med 
dess flexibla arbetstider, inkluderat både kontroll och lärande, leder även till ett högre 
engagemang för individer, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på privatlivet, 
eftersom individer blir så pass engagerade kopplat till sitt arbete att det går ut över sitt 
privatliv (Grönlund, 2007). Den höga grad av engagemang som akademiker har i sitt 
arbete är en av anledningarna till att högskolesektorn präglas av “gränslöst” arbete, 
dock är detta enligt många en del av yrket och många jobbar länge och mycket då de 
är engagerade och vill göra det (Currie & Eveline, 2011). 
 
I en studie av Houston, Meyer och Paewai (2006) framträder resultatet att 94% av de 
förfrågade högskolelärarna arbetade övertid, de var dock överlag nöjda med att ha ett 
flexibelt arbete där de själva kan välja vart och när de arbetar. I studien framgår även 
att det är svårt att hitta en balans för högskolelärare då de både vill hålla en hög 
kvalitet på undervisning och samtidigt gynna sitt universitet genom forskning. Utifrån 
dessa faktorer är det svårt att hitta en balans som inte präglas av ständig övertid. 
Studien drar dock slutsatsen att högskolelärare trots övertid och hög arbetsbelastning 
stannar kvar i yrket då de drivs av de yttre motivationsfaktorerna i yrket så som 
flexibilitet och autonomi i arbetet (Houston, Meyer & Paewai, 2006). 
 
En studie av Vardi (2008) pekar dock på att olika modeller för att hantera problemet 
med hög arbetsbelastning inom högskolesektorn har beprövats. De 
arbetsbelastningsmodeller som prövats fokuserar bland annat på att begränsa antalet 
undervisningstimmar, dock har detta kritiserats då undervisningstimmarna innebär 
mycket mer arbete än just själva undervisningen. Utöver själva undervisningen så ska 
lärarna ha kontakt med studenter men även planera inför föreläsningar vilket kan ta 
mycket tid. Fler modeller som beprövats är att kartlägga hur mycket tid olika 
arbetsuppgifter faktiskt tar. Arbetsbelastningsmodellerna har dock inte endast 
fokuserat på tid utan även på andra faktorer. Slutsatsen är dock att 
arbetsbelastningsmodeller är användbara för att fördela en jämn arbetsbelastning om 
högskolorna i första hand undersöker olika faktorer som kan ha påverkan på 
arbetsbelastningen. Enklare modeller som endast delar upp tid på olika 
arbetsuppgifter kan användas där arbetsuppgifterna är välkända och lika för 
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medarbetarna som de ska fördelas på. För mer komplexa arbetsuppgifter och 
befattningar där det inte är helt klart vilka arbetsuppgifter som ingår krävs en mer 
utvecklad och ingående arbetsbelastningsmodell. Författarna poängterar dock att 
dessa modeller endast ger en jämlik fördelning av arbetsbelastning men modellen ger 
inte någon kunskap i hur arbetsbelastningen inom det akademiska yrket ska hanteras 
av individerna (Vardi, 2008). 
 

Teoretisk referensram 
Utifrån den forskning som ovan har presenterats synliggörs bland annat att 
högskolesektorn omges av arbetsförhållanden som gör det svårt att hantera balansen 
mellan arbete och privatliv. Därmed kommer studiens teoretiska referensram att bestå 
av två delar som kommer att hjälpa oss att förstå hur högskolelärare hanterar att finna 
en balans och hur det påverkar deras hälsa. En del kommer att inrikta sig på en 
pedagogisk utgångspunkt, medan den andra delen har en inriktning mot en 
utgångspunkt om hälsa.  
 

Pedagogisk utgångspunkt 
	

Utvecklings- och anpassningsinriktat lärande 
För att beskriva det lärande som sker hos högskolelärarna och hur lärandet formar 
deras förhållningssätt gentemot arbetssituationen i kombination med privatlivet 
kommer problematiken kring det gränslösa arbetet att belysas och tolkas utifrån ett 
anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande enligt Ellström (1996) och Kock (2010). 
 

Anpassningsinriktat lärande 
Anpassningsinriktat lärande tar utgångspunkt i att den anställde följer arbetsplatsens 
rutiner och utarbetade arbetssätt utan möjlighet till egen reflektion eller att skapa nytt 
lärande. Det anpassningsinriktade lärandet hjälper oss att förstå om det för 
högskolelärare finns rutiner och oskrivna regler att förhålla sig till som påverkar 
individernas arbetsbelastning och arbetstid eller om det finns möjlighet att påverka 
och utveckla sitt arbetssätt. Denna studie kommer hjälpa oss att förstå om 
högskolelärare är passiva och anpassar sig efter de förväntningar och villkor som 
reglerar arbetstid och arbetsbelastning i organisationens och arbetskollegornas 
oskrivna regler. Eller om de hanterar sin situation genom ett utvecklingsinriktat 
lärande där de vågar vara kritiska till de förväntningar och krav som finns på deras 
arbetstid och arbetsbelastning. 
 
Anpassningsinriktat lärande är enligt Ellström (1996; 2010) när individen utför 
arbetsuppgifter utifrån givna ramar och regler. Uppgifterna utförs utan att ifrågasätta 
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tillvägagångssätt, mål med uppgiften eller förutsättningarna för uppgiften. De 
aspekter som det i denna studie är av intresse att förstå är vilket tillvägagångssätt 
individen väljer för att slutföra uppgiften samt vilka förutsättningar som råder i form 
av tid och rum då detta har stark koppling till det gränslösa arbetet. Inom det 
anpassningsinriktade lärandet finns två handlingsnivåer som är regelbaserat 
handlande och rutinbaserat handlande. Rutinbaserat handlande innebär att 
uppgifterna utförs på rutin, individen reflekterar inte över vad den gör utan bara gör 
uppgiften. Regelbaserat handlande däremot styrs av regler och föreskrifter. Där 
individen måste utgå från regler eller tidigare slutsatser som dragits för att utföra 
uppgiften (Ellström, 1996). Anpassningsinriktat lärande kan tänkas ha koppling till 
adjunkter i denna studie då de arbetar med mer undervisning och därmed är till viss 
del styrda av regler och rutiner. 
 

Utvecklingsinriktat lärande 
Utvecklingsinriktat lärande är den högre nivån av lärande där individen ifrågasätter 
tillvägagångssätt, mål med uppgiften samt förutsättningar för uppgiften. Individen 
formulerar själv ett problem och analyserar hur det kan lösas samt hur det uppstått, till 
följd av detta utvecklas individen och lär sig något. Ett utvecklingsinriktat lärande är 
generellt svårare att uppnå och kräver mer resurser både från individ och organisation 
(Ellström, 1996; 2010). Den aspekt som är intressant för studien är om 
högskolelärarna ser kraven i sitt arbete och sitt sätt att hantera arbetsbelastningen som 
ett problem där de kan utveckla nya arbetssätt och rutiner för att nå en balans. 
Utvecklar de nya arbetssätt eller väljer de att anpassa sig till hur andra kollegor 
arbetar? Utifrån utvecklingsinriktat lärande är det även intressant att se hur och om 
högskolelärarna utvecklar ett förhållningssätt till arbetsbelastning och arbetstid, om de 
ser detta som ett problem och försöker finna en lösning eller om de anpassar sig efter 
krav och belastning. Inom utvecklingsinriktat lärande återfinns kunskapsbaserat 
handlande vilket innebär att individen måste analysera och reflektera över tidigare 
erfarenheter för att veta hur uppgiften ska lösas. Reflektivt handlande som också är en 
del av det utvecklingsbaserade lärandet innebär att individen aktivt måste reflektera 
över nya tillvägagångssätt för att lösa uppgiften (Ellström, 1996). Det 
utvecklingsinriktade lärandet kan ha koppling till lektorer i denna studie då de inte är 
lika styrda av regler i sin forskarroll som i undervisningsrollen. De har dock även 
regler att förhålla sig till inom forskning men har i den arbetsuppgiften mer frihet. 
Kopplingen mellan det anpassnings- och utvecklingsinriktade lärandet och 
professionen som lektor eller adjunkt beror dock mer på arbetsuppgifternas karaktär 
än själva professionen i sig. 
 
Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande kommer i denna studie hjälpa till att 
urskilja olika dimensioner av lärande för att förstå på vilket sätt individerna utvecklar 
ett sätt att lära sig balansera arbete och privatliv. 
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Hälsoteoretisk utgångspunkt 
	

Krav-kontroll- och stödmodellen 
Den teori med inriktning mot hälsa som studien kommer att förhålla sig till samt som 
studiens resultat kommer diskuteras mot är krav-kontroll- och stödmodellen. Denna 
modell består av tre komponenter bestående av: krav, kontroll och socialt stöd. 
Modellen beskriver vad det är som påverkar en individs känsla av stress och används 
ofta när beskrivningar av psykosociala arbetsmiljöförhållanden ska analyseras 
(Karasek & Theorell, 1990). Den teoretiska modellen framställdes först av Karasek 
(1979), och innehöll enbart komponenterna krav och kontroll. Dessa två komponenter 
i kombination med varandra resulterar i fyra olika arbeten: aktiva arbeten, passiva 
arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten, som nedan kommer att beskrivas mer 
ingående. Karaseks krav- och kontrollmodell vidareutvecklades sedan tillsammans 
med Töres Theorell (1990) och den tredje komponenten i modellen, socialt stöd, lades 
till genom fortsatt forskning genomförd av Johnson och Hall (1988) som påpekade 
vikten av ett socialt stöd för den psykosociala arbetsmiljön. 
 

Krav i arbetet 
Den första komponenten i krav-kontroll- och stödmodellen är krav. Kraven är 
relaterade till både fysiska- och psykologiska krav i arbetet. Denna studie kommer att 
avgränsa sig och enbart fokusera på de psykologiska kraven. Dessa krav innebär hur 
mycket en individ mentalt klarar av gällande sina arbetsuppgifter för att bibehålla ett 
gott välmående. Den aspekt på krav som kommer att belysas är vart högskolelärare 
upplever att kraven kommer ifrån samt om de upplever kraven som rimliga för att 
hinna med både arbete och privatliv.  
 
Inom de psykologiska kraven skiljer Karasek och Theorell (1990) på kvalitativa och 
kvantitativa krav, där de kvalitativa kraven kan exempelvis vara en arbetsuppgifts 
svårighetsgrad som kräver hög koncentration, medan de kvantitativa kraven exempel 
handlar om hur mycket eller hur fort en individ behöver arbeta för att hinna med sina 
arbetsuppgifter. 
 
De psykologiska kraven kan både ha positiva och negativa effekter. De positiva 
effekterna är att dessa krav kan leda till utveckling och lärande för arbetstagare, 
medan det kritiska är att kraven kan leda till en negativ stress om kraven är högre än 
arbetstagares kontroll att hantera dessa arbetskrav (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Kontroll i arbetet 
Den andra komponenten i modellen är kontroll. Kontroll innebär både den kompetens 
samt den grad av beslutsfattande som en individ har i förhållande till sitt arbete. Har 
en arbetstagare en stor möjlighet att kunna påverka sina arbetsuppgifter och fatta 
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beslut rörande sin arbetssituation så har denne en stor påverkansmöjlighet över sitt 
arbete, därmed en hög kontroll. Finns det dessutom tillgång till utveckling och lärande 
inom arbetssituationen så har arbetstagaren en hög kunskapskontroll att kunna hantera 
sina arbetsuppgifter. 
 
En bristande kontroll i sitt arbete kan förklaras exempelvis när en individ har en 
känsla av otydlighet gentemot sina arbetsuppgifter, eller inte har den kunskap som 
krävs för att kunna hantera sina arbetsuppgifter. Detta kan generera till en negativ 
stress (Karasek & Theorell, 1990). I denna studie om högskolelärare kan detta 
kopplas till vad lärarna upplever att de har för förväntningar från organisationen, finns 
det en tydlighet i vilka uppgifter som ska prioriteras? Har den höga graden av kontroll 
i deras flexibla arbetsvillkor en positiv eller negativ inverkan på individen?  
 

Socialt stöd i arbetet 
Det sociala stödet, som är den sista komponenten i krav-kontroll- och stödmodellen, 
påpekar vikten av att känna ett socialt stöd från både sina chefer och kollegor i 
arbetet, eftersom detta genererar till färre stressymptom.  
 
Socialt stöd innebär bland annat det stödet som en individ får av sina arbetskollegor 
och arbetsledning genom interaktion och kommunikation under arbetstid, men likaså 
efter arbetstid. Det sociala stödet är betydande för individer och kan generera i, som 
tidigare nämnt, färre stressymptom, men även öka individers känsla av kontroll över 
sin arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). Den intressanta aspekten är att se hur 
högskolelärare upplever att de får stöd från kollegor och chefen för att hantera den 
arbetsbelastning och de många olika arbetsuppgifter som de ställs inför. Hur 
betydelsefullt är det sociala stödet för att skapa en hållbar arbetssituation och har det 
sociala stödet en positiv inverkan på hur högskolelärarna hanterar att balansera arbete 
och privatliv? 
 

Aktiva arbeten 
Modellen lyfter även begreppet, aktiva arbeten, vilket innebär att höga krav i sin 
arbetssituation kan vara positiva om möjligheten till att kunna påverka sin 
arbetssituation är hög samt om det råder ett starkt socialt stöd från arbetsledningen 
och kollegor (Jeding et al., 1999). Detta skapar både utveckling och arbetsglädje hos 
individer (Karasek & Theorell, 1990). Aktiva arbeten kan dock även ha en kritisk 
infallsvinkel, i och med att det finns en risk att individer med denna arbetssituation 
arbetar alldeles för mycket och därmed kan riskera ohälsa (Källhammer, 2008).  
 

Högstressarbeten/Spända arbeten 
Spända arbeten är tvärtemot aktiva arbeten, det innebär att det uppstår en negativ 
stress hos individer som upplever att kraven är för höga i arbetet samt att möjligheten 
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att kunna påverka arbetssituationen är låg (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
Centralbyrån, 2001). Detta försämras dessutom ytterligare om det råder ett bristande 
socialt stöd från arbetsledning och kollegor. Spända arbeten leder därmed till ett 
försämrat välmående och risken för att hamna i sjukskrivning ökar (Karasek & 
Theorell, 1990). Likaså har spända arbeten även en negativ inverkan på en individs 
fritidsaktiviteter enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013). 
 

Lågstressarbeten/Avspända arbeten 
Ett avspänt arbete framträder när en individ har låga krav samt hög kontroll till 
beslutsfattande inom sin arbetssituation. Ett sådant arbete innebär enligt krav-
kontroll- och stödmodellen en låg risk att erhålla en negativ stress och därmed 
insjukna i ohälsa. Den kritiska aspekten med lågstressarbeten är dock att individer kan 
riskera att bli otillfredsställda i deras arbetssituation, eftersom de inte får tillgång till 
tillräckligt mycket utmaningar (Karasek & Theorell, 1990).  
 

Passiva arbeten 
Om en individ har låga krav och dessutom låg kontroll att kunna påverka sin 
arbetssituation, så har denne ett passivt arbete. Passiva arbeten kan leda till 
understimulering och därmed en låg grad av utvecklingsmöjligheter för individer. 
Detta är även på sikt farligt för en individs hälsa och välbefinnande (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
	

 
 
Figur 1. Krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 
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Krav-kontroll- och stödmodellen kommer att användas i denna studie för att analysera 
det resultat som framträder i förhållande till modellens olika begrepp: krav, kontroll, 
socialt stöd, och de fyra olika kategoriseringar om arbetsförhållanden. Dessa kommer 
att användas för att beskriva hur kravställningarna ser ut inom högskolesektorn samt 
vart kraven kommer ifrån. Vidare kommer modellen ge svar på, vilka möjligheter 
finns till kontroll över sina arbetsuppgifter och arbetstider? Vad har det sociala stödet 
för inverkan på hur högskolelärarna upplever krav och kontroll? Hur ser gränslinjen 
ut mellan arbete och privatlivet? Präglas högskolelärares arbetssituation av spända 
arbeten eller kan de hantera kraven och istället skapa aktiva arbeten? Dessutom 
kommer studiens resultat att analyseras utifrån anpassnings- och utvecklingsinriktat 
lärande för att se hur högskolelärare utvecklar ett förhållningssätt att lära sig hantera 
sin situation mellan arbete och privatliv.  
 
Den kritik som har lyfts fram genom åren gentemot krav-kontroll- och stödmodellen 
är betydelsen av att skilja mellan känslomässiga och fysiska krav. En studie visar att 
känslomässiga krav kan generera psykisk ohälsa medan fysiska krav kan generera 
fysisk ohälsa (De Jonge et al., 2000). En annan invändning som Weman-Josefsson 
och Berggren (2013) lyfter är att mycket av den forskning som har genomförts 
angående modellen endast har varit tvärsnittsstudier som mäter 
arbetsmiljöförhållanden och välbefinnande vid ett och samma tillfälle, vilket 
resulterar i en svårighet att mäta dess effekt och vad som är orsaken till exempelvis 
hur en låg kontroll i arbetet i förhållande till höga krav genererar till en negativ stress. 
Ytterligare en studie pekar på den individuella influensen, att alla individer är olika 
och därmed påverkas på olika vis gällande, i detta specifika fall, 
arbetsmiljöförhållanden (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 
 
Arbetsförhållanden ser dessutom olika ut beroende på vilket arbete som individer 
besitter. I dagens moderna samhälle finns det arbeten som betecknas som “gränslösa 
arbeten”, vilket indikerar arbeten där individer har hög grad av kontroll huruvida 
arbetsuppgifter ska lösas och inom vilken tidsram. För dessa sorters arbeten är istället 
problematiken att individer har alldeles för mycket kontroll, vilket då ger individer 
större ansvar och därmed högre individuella krav (Allvin et al., 2006). 
 
Modellen har dock även fått mycket stöd från forskning. Ett stöd indikerar de 
organisationsförändringar som ständigt sker i olika verksamheter. De har en inverkan 
på möjligheten till att påverka arbetssituationen, detta både i en positiv och negativ 
riktning, vilket har påverkat stressymptom för individer (Jeding et al., 1999). 
 

Metod och metodologiska överväganden 
För att analysera hur högskolelärare hanterar att finna en balans mellan sin 
arbetssituation i förhållande till sitt privatliv, så utgick studien från en kvalitativ 
undersökning. Kvalitativa undersökningar är väsentliga att använda när empirin syftar 
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till att tolkas och därmed indikera till en förståelse kring ett visst fenomen (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011), till skillnad från kvantitativa undersökningar där materialet 
beräknas i statistik och siffror (Ahrne & Svensson, 2015).  
 
Studiens material samlades in genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Valet 
av fokusgruppsintervjuer gjordes eftersom de genererar till en mer 
diskussionsliknande intervju med fler deltagare än enbart en. I och med att dessa 
intervjuer fokuserar på att skapa en diskussion och kunskapsutbyte deltagarna 
emellan, hade denna metod i avsikt att indikera till ett bredare material än om studien 
hade använt sig av vanliga enskilda intervjuer med deltagarna. 
Fokusgruppsintervjuerna hade i syfte att skapa en mer ingående förståelse kring 
deltagarnas uppfattningar om hur de hanterar att balansera sitt arbete i förhållande till 
sitt privatliv, detta med hjälp av diskussionerna mellan deltagarna. Detta liknar 
hermeneutiken, som är en kunskapssyn som handlar om att tolka och förstå, och som 
ofta används när en studie vill förmedla individers egna upplevelser (Westlund, 
2015). För att förstå deras upplevelser av verkligheten har författarna för studien tagit 
hjälp av tidigare forskning och teorier för att skapa en egen tolkning av 
högskolelärarnas upplevelser. 
 
Studiens förhållningssätt gentemot det empiriska materialet behandlades både genom 
ett deduktivt och ett induktivt arbetssätt. Deduktion innebär att man drar logiska 
slutsatser i förhållande till en teoretisk bakgrund (Thurén, 2007; Fejes & Thornberg, 
2015). Därmed har deduktion använts i studien eftersom studien utgår både ifrån en 
pedagogisk- och en hälsoteori. Induktion användes även i och med att det empiriska 
materialet stod i fokus i studiens slutsatser (Thurén, 2007; Fejes & Thornberg, 2015). 
För att sammanföra dessa två arbetssätt, så har de båda tillämpats eftersom studien 
ville studera det empiriska materialet utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv. 
 

Urval 
Den grupp som studien hade i avsikt att studera var högskolelärare som hade en titel 
som antingen adjunkt eller lektor, vilket inkluderar ett arbete med både undervisning 
och forskning. Detta var studiens inklusionskriterier och därmed genomfördes ett 
strategiskt urval. Strategiska urval innebär att valet av deltagare för studier är klart 
definierade (Öberg, 2015). Varför valet av adjunkter och lektorer gjordes var för att 
delvis avgränsa mängden yrkeskategorier inom högskolesektorn men även för att 
både inkludera adjunkter och lektorer eftersom de två yrkestitlarna har liknande men 
ändå olika arbetsuppgifter. Adjunkter arbetar mer med undervisning och lektorer 
arbetar både med undervisning och forskning. 
 
De högskolelärare som medverkade i studien var placerade på två olika högskolor i 
södra Sverige, detta för att få en spridning av högskolelärare och inte enbart 
genomföra studien på en högskola. Spridningen gör även studien mer representativ 
för högskolesektorn som studien avsåg att studera. Antalet deltagare var sammanlagt 
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tretton stycken, nio kvinnor och fyra män. Studien hade i syfte till en början att ha en 
jämn fördelning mellan kvinnor och män, men eftersom att fler kvinnor ville delta i 
studien, så blev det därmed fler kvinnor än män som till slut medverkade. 
 
Deltagarna delades upp i tre olika fokusgrupper, två grupper med fem deltagare och 
en grupp med tre deltagare. Kriteriet för antalet deltagare per grupp begränsades till 
fem stycken, då större grupper medför att varje individ får mindre inflytande och 
därmed minskar även det personliga engagemanget, större grupper kräver även mer 
ledarskap vilket förstör syftet med studiens fokusgruppsintervjuer där deltagarna ska 
diskutera självständigt i gruppen. I en grupp med fyra till sex deltagare finns utrymme 
för att ställa frågor till varandra och ge feedback, det blir enklare för varje individ att 
komma till tals och kommunikationen kan hållas fysiskt personlig genom 
ögonkontakt (Wibeck, 2010). Alla deltagare var mellan 30-60 år och hade arbetat 
inom högskolesektorn en längre tid (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Beskrivning av studiens intervjupersoner 
Fokus- 
grupp 

Intervju- 
personer 

Kön Arbetstitel Anställning 
inom 
högskolesektorn 

Antal min 
fokusgrupp 

1 IP 1 Man Adjunkt 12 år 87 min 
1 IP 2 Kvinna Lektor 23 år 87 min 
1 IP 3 Kvinna Lektor 8 år 87 min 
1 IP 4 Kvinna Adjunkt 1 år 87 min 
1 IP 5 Kvinna Lektor 5 år 87 min 
2 IP 6 Kvinna Lektor ca. 18 år 73 min 
2 IP 7 Kvinna Adjunkt ca. 30 år 73 min 
2 IP 8 Man Lektor 13 år 73 min 
3 IP 9 Kvinna Lektor 6 år 83 min 
3 IP 10 Man Adjunkt 17 år 83 min 
3 IP 11 Man Adjunkt 12 år 83 min 
3 IP 12 Kvinna Lektor - 83 min 
3 IP 13 Kvinna Adjunkt 8 år 83 min 
	

Datainsamling 
Studiens data har samlats in med hjälp av tre stycken fokusgruppsintervjuer, för att få 
ett så rikt material som möjligt, med hjälp av de diskussioner som förs under 
intervjutillfället med fokusgrupperna. Dessa tre fokusgruppsintervjuer varade mellan 
73-87 minuter. Som tidigare nämnt valdes fokusgruppsintervjuer före vanliga 
enskilda intervjuer eftersom de diskussionerna som förs mellan deltagarna 
förhoppningsvis leder till en mer ingående förståelse kring deltagarnas uppfattningar 
om hur de hanterar att finna en balans mellan sitt arbete och privatliv. Fokusgrupper 
kan med fördel användas när studien syftar till att få kunskap om hur deltagarna 



	 15	

uppfattar och tänker kring ett visst ämne, diskussionen ger även svar på varför de 
tänker som de gör. Fokusgruppsintervjuer behandlar även både det kollektiva samt det 
individuella perspektivet (Dahlin-Ivanhoff, 2015), vilket studien såg som en fördel 
gällande besvarandet av syftet. Datainsamlingen har även som tidigare nämnt skett 
vid två olika högskolor för att få en bredare data kring ämnet för att öka studiens 
generaliserbarhet. 
 
Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor samlas för att diskutera och 
dela erfarenheter kring ett specifikt ämne. Deltagarna bör ha kunskap och erfarenhet 
inom det valda ämnet (Dahlin-Ivanhoff, 2015), vilket urvalet till denna studie har 
bidragit till att de utvalda deltagarna har, då alla högskolelärare som medverkade i 
studien befann sig i liknande kontext (samma yrke), de utgjorde studiens “homogena 
grupp”. Fokusgrupper är en användbar metod inom båda områdena hälsa och 
pedagogik, vilket studien avser att behandla.  
 
Det som skiljer fokusgrupper från vanliga intervjuer är att deltagarna tillsammans 
skapar ny kunskap i interaktionen mellan varandra, forskaren får även tillgång till 
flera olika perspektiv på ämnet som avses att diskuteras (Dahlin-Ivanhoff, 2015). 
Deltagarnas olika erfarenheter och tankar kring ämnet bidrar till att det i interaktionen 
mellan deltagarna skapas ny kunskap och uppfattningar kring ämnet. Detta innebär att 
individens egna erfarenheter antingen kan bekräftas, förstärkas eller ändras genom 
diskussionen (Dahlin-Ivanhoff, 2015). 
 

Genomförande 
Som första steg i genomförandet kontaktades 163 högskolelärare vid de två olika 
högskolorna som avsågs att studeras i ett informativt mail där studiens syfte och ämne 
presenterades (se bilaga 1). Dessa högskolelärare som kontaktades tillhörde två olika 
lärosäten samt fyra olika akademier. Samtliga akademier tillhörde det 
samhällsvetenskapliga området. Därefter togs en andra mail-kontakt med de deltagare 
som uppgav att de hade möjlighet att delta vid fokusgruppsintervjuerna. En vecka 
innan genomförandet skickades ett följebrev ut via mail där ytterligare information 
om studiens syfte, tid och plats samt etiska ställningstaganden så som konfidentialitet 
belystes (se bilaga 1).  
 
Intresset av att medverka i studien var hög från de högskolelärare som kontaktades. 
De högskolelärare som till slut valdes för studien blev de som hade möjlighet att delta 
de dagarna och tiderna som hade givits som förslag. De som svarade först bokades in 
i medverkan av fokusgruppsintervjuerna. När samtliga deltagare återigen hade 
bekräftat att de var villiga att delta i studien bokades rummen där 
fokusgruppsintervjuerna skulle hållas. Enligt Dahlin-Ivanhoff (2015) bör 
fokusgruppsintervjuer ske i en avslappnad och ostörd miljö, detta togs i beaktning då 
de rum som valdes ut låg ostört och var platser där deltagare kunde känna sig 
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avslappnade och trygga. Samtliga fokusgruppsintervjuer genomfördes på deltagarnas 
arbetsplats, en miljö de känner till väl vilket gynnar diskussionerna.  
 
Under fokusgruppsintervjuerna hälsades samtliga deltagare välkomna och författarna 
presenterade sig själva samt syftet med studien, här meddelades även all praktisk 
information kring intervjuerna samt att intervjuerna kommer att spelas in med hjälp 
av mobiltelefon och dator. Därefter informerade författarna om konfidentialitet och 
även om hur en fokusgruppsintervju ska gå till. Författarna var noggranna med att 
belysa att intervjun är en diskussion mellan deltagarna och att författarna endast finns 
där för att lyssna och bidra med frågor. Innan inspelning påbörjades fick samtliga 
deltagare bekräfta sitt samtycke muntligt.  
 
Under genomförandet agerade en författare för studien moderator och en antecknade. 
Enligt Dahlin-Ivanhoff (2015) kan flera moderatorer bidra till att deltagarna upplever 
makt hos gruppledarna istället för deltagarna. Intervjun inleddes med att samtliga 
deltagare fick ge kort information om sig själva så som namn, arbetstitel samt antal år 
inom yrket. Därefter följde moderatorn frågor från intervjuguiden, dock inte i 
ordning, moderatorn ställde de frågor som ansågs lämpliga utifrån vilket av ämnena 
från intervjuguiden som diskussionen behandlade för stunden. Moderatorn 
uppmuntrade deltagarna till diskussion och lyssnade aktivt på diskussionen för att 
skapa ett inbjudande diskussionsklimat (Dahlin-Ivanhoff, 2015). 
 
Intervjun avslutades med att samtliga deltagare tackades för sin medverkan och blev 
informerade om att de får ta del av studien när den är klar. 
 

Intervjuguide 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga 3). Vilket innebär att moderatorn hjälpte deltagarna med 
diskussionen genom att ställa vissa frågor men deltagarna fick till stor del diskutera 
fritt och komma in på ämnen inom området som avsågs att diskuteras (Wibeck, 2010). 
Intervjuguiden bestod av sammanlagt 24 frågor och följdfrågor i förhållande till hur 
de hanterade att balansera sitt arbete i koppling till privatlivet, hur deras 
kravställningar gestaltade sig samt hur de upplevde gränslinjen mellan arbete och 
privatliv. Dock ställdes inte alla frågor utan bara de som deltagarna inte själva 
behandlat genom diskussionen. Intervjun inleddes med några öppningsfrågor så som 
vad deltagarna hade för yrkestitel samt hur länge de arbetat inom högskolesektorn, 
detta för att skapa ett avslappnat samtalsklimat där deltagarna känner att de har något 
gemensamt (Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjuerna hade sedan en öppen 
introduktionsfråga “beskriv er arbetsplats”, frågan valdes för att leda in på ämnet samt 
ge deltagarna möjlighet att starta diskussion kring vad de ansåg vara viktigt att ta upp 
(Wibeck, 2010). Därefter följde frågor och diskussion under de olika ämnena 
gränslöst arbete, krav, inflytande samt strategier och hantering av gränslöst arbete, 
dock ställdes endast några frågor under varje ämne då deltagarna till stor del fick föra 
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diskussionen själva. Intervjun avslutades med frågan “har ni något att tillägga?” för 
att ge deltagarna möjlighet att tillägga något de inte fått möjlighet att säga tidigare. 
 

Dataanalys 
För att analysera den insamlade datan påbörjades en transkribering av samtliga 
fokusgruppsintervjuer. När transkriberingen var slutförd så skrevs den ut i 
pappersformat för att enklare kunna överblicka materialet. Sedan påbörjades 
analyseringen genom att fyra kategorier skapades med koppling till syfte och 
frågeställningar samt krav-kontroll- och stödmodellen. Dessa kategorier blev: krav, 
kontroll, socialt stöd och individuella strategier. Enligt Rennstam & Wästerfors 
(2015) bör inte samma kategorier användas vid analys som i intervjuguide, detta för 
att forskaren ska se materialet på nytt och med ett analytiskt perspektiv. Därför är 
kategorierna till viss det förändrade från intervjuguiden. Detta val av kategoriseringar 
kan liknas vid analysmetoden kategorisering (Fejes & Thornberg, 2015). 
 
När kategorierna var fastställda påbörjades första steg i sorteringen genom att 
bearbeta materialet med understrykningspenna där varje kategori fick en egen färg. 
Allt material analyserades och de meningar från transkriberingen som passade in 
under en kategori ströks över i den kategorins färg. Därefter analyserades materialet 
på nytt då kategori för kategori bearbetades genom att finna likheter i meningarna 
mellan de tre olika fokusgruppsintervjuerna. De likheter som upptäcktes 
sammanställdes sedan till en beskrivande text med inslag av citat från 
fokusgruppsintervjuerna. Genom analysen såg forskarna att vissa svar var 
återkommande genom samtliga fokusgruppsintervjuer, en viss grad av mättnad har 
uppnåtts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
 

Etiska ställningstaganden 
Studien har tagit hänsyn till de fyra olika etiska forskningsprinciperna som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet beaktar att all information om bland annat forskningens syfte, 
frivilligt deltagande och villkor för de som deltar informeras på ett tydligt vis 
(Vetenskapsrådet, 1990). Denna forskningsprincip presenterades i det följebrev som 
skickades ut innan studien påbörjades (se bilaga 1) samt även under genomförandet 
av fokusgruppsintervjuerna. 
 
Deltagarna för studien meddelade sitt samtycke muntligt vid fokusgruppsintervjuerna, 
vilket innebär att de accepterade villkoren för deltagandet och hade möjlighet att 
avbryta sin medverkan ifall så önskades (Vetenskapsrådet, 1990).  
 
Vid fokusgruppsintervjuerna meddelades att samtliga uppgifter kommer behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att personuppgifter inte kan identifieras av någon 
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utomstående (Vetenskapsrådet, 1990). Innan fokusgruppsintervjuerna startades 
meddelades även deltagarna att de inte skulle sprida det som sägs under 
intervjutillfället vidare för att skydda deltagarnas identiteter. 
 
Nyttjandekravet var även en forskningsprincip som beaktades. Denna princip innebär 
att materialet endast får användas för den specifika forskningsstudien 
(Vetenskapsrådet, 1990).  
 

Metodkritik 
Det kritiska med valet av fokusgruppsintervjuer är att deltagarna kan ha påverkat 
varandra och att de inte vågar framföra sina åsikter då ett grupptryck mellan 
deltagarna kan ha uppstått.  
 
En till kritisk aspekt är urvalet, eftersom de deltagare som rekryterades hade tid att 
medverka och därmed uteslöts deltagare som inte hade tid och eventuellt hade varit 
mer stressade vilket hade påverkat resultatet (Patel & Davidsson, 2011). Det 
strategiska urvalet föll på två högskolor i södra Sverige, om fler högskolor hade 
inkluderats i studien så hade studiens generaliserbarhet ökat.  
 
I studien ingick fler kvinnor än män, vilket även det kan ha haft en inverkan på 
resultatet. Anledningen till att fler kvinnor än män deltog var att det var fler kvinnor 
som hade möjlighet att delta i studien. Åldern på deltagarna var 30-60 år, och de hade 
arbetat en längre tid inom högskolesektorn vilket kan vara en kritisk aspekt eftersom 
de har mer erfarenhet inom yrket vilket kan inverka på resultatet.  
 
Valet av datainsamling var fokusgruppsintervjuer som pågick mellan 73-87 minuter. 
För att lyfta fram fler åsikter och få ett rikare material så hade 
fokusgruppsintervjuerna kunnat pågå under en längre tid.  
 

Resultat 
Resultatets presentation kommer att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. 
Presentationen kommer att utgå ifrån fem huvudkategorier, dessa är: Krav, kontroll, 
socialt stöd, individuella strategier och gränslinje mellan arbete och privatliv. 
Huvudkategorin krav innehåller tre underkategorier, organisatoriska krav, individuella 
krav och krav kopplade till normer och kultur. Likaså har huvudkategorin socialt stöd 
en underkategori bestående av ett bristande socialt stöd. Hur högskolelärare utvecklar 
ett förhållningssätt att hantera sin situation mellan arbete och privatliv beskrivs under 
kategorin individuella strategier och även under kontroll. En annan fråga som 
besvaras är hur gränslinjen mellan arbete och privatliv beskrivs och denna återfinns 
under samtliga kategorier. Slutligen besvaras frågan på hur kravställningar som 
högskolelärare omges av ser ut och hur möjligheterna för hur kontroll samt hur det 
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sociala stödet inverkar på krav och kontroll under kategorierna: krav, kontroll och 
socialt stöd. 
 
Tabell 2. Beskrivning av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 
Krav Organisatoriska krav 

Individuella krav 
Krav kopplade till normer och kultur 

Kontroll  
Socialt stöd Bristande socialt stöd 
Individuella strategier  
Gränslinjen mellan arbete och 
privatliv 

 

 

Krav 
 

Organisatoriska krav 
Högskolelärarna i studien beskriver att det förekommer många krav som kommer i 
från organisationen och att arbetsbelastningen har ökat. Bland annat beskriver de ett 
problem med att de förväntas ansvara för administrativa uppgifter som de tidigare inte 
ansvarade för.  
 

IP 12 “...det är många saker som ska rymmas i min arbetssituation.” 
 

IP 13 “...mer administration håller ni andra också kanske med om vad det 
gäller själva lärarrollen, att det är nu som vi rapporterar era resultat själva, 
jag upplever ju att arbetsbelastningen har på ett sätt ökat...” 

 
IP 10 “Nu är det helt plötsligt vi som ska göra vissa administrativa grejer. 
Men det bara förutses att vi ska göra det.” 

 
Lärarna beskriver även ökade förväntningar från organisationens håll där 
arbetsmomenten skiftar utan att lärarna har något att säga till om. Detta utgörs av 
administrativa uppgifter som lärarna inte vill ansvara över men de har inget val då 
organisationen lägger ansvaret för att uppgifterna ska bli utförda av lärarna. De anger 
även att de administrativa uppgifterna bidrar till för många olika arbetsuppgifter som 
dessutom kräver olika roller, och detta involverande bidrar till en ökad stress. De 
olika rollerna resulterar i att arbetstimmarna inte räcker till. Högskolelärarna är 
överens om att skulle de agera professionellt fullt ut så hade de behövt arbeta 
betydligt fler timmar än heltid. 
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IP 9 “...skulle man göra allting som förväntas i alla roller så jobbar man ju 
liksom 150-170 procent…” 
 
IP 12 ”...mitt jobb går inte att lösa på ordinarie arbetstid på 40 timmar i 
veckan, det är helt omöjligt…” 
 
IP 9 “...hade vi alla slutat jobba när vi hade jobbat 40 timmar så hade det på 
något sätt synts också. Det räcker inte med det vi har…” 
 
IP 8 “...det är ju inga åtta timmars dagar som gäller längre.” 
 

Det är inte enbart rollerna som utgör ett organisatoriskt krav, det är även stora krav att 
högskolelärarna måste planera lång tid i förväg inför vissa arbetsuppgifter, vilket kan 
kännas överväldigande när de redan har mycket arbetsuppgifter att lösa vecka för 
vecka. 

 
IP 12 “...det kommer hela tiden saker uppifrån, nedifrån och från sidan. Vi 
måste redan nu planera ett år i förväg för vissa saker…” 
 
IP 6 “...tiden räcker inte till och man har många nya kurser med massa nya 
böcker som ska läsas in på kort tid, då får man ju sitta, jag höll på att säga 
dygnet runt.” 

 
 
De anger att planeringen av hur många timmar som ska fördelas på olika 
arbetsmoment inte räcker till och diskuterar kring timfördelningen “faktor 3” vilket 
innebär att en timme med studenterna ger tre timmars förberedelsetid vilket de inte 
anser som tillräckligt. Många av de förberedelser som ska göras anses som 
problematiska, speciellt med ny kurslitteratur och nya föreläsningar där 
högskolelärarna hade behövt mer tid.  
 

IP 12 “…det finns inga verklighetsförankringar överhuvudtaget i vårt 
arbetstidsavtal att en timme framför studenterna t.ex. det genererar tre timmar 
totalt. Och då ska det ingå examinationer i det också och du gör ju inte ens en 
powerpoint på sex timmar alltså.. då ska du helst läsa in litteraturen på det 
också.” 
 

Högskolelärarna anger timfördelningen som extra problematisk för nyanställda då de 
inte tilldelas några timmar för att arbeta fram nytt material eller för att lära upp 
nyanställda. 
 

IP 5 “...som ny var det ju fruktansvärt eftersom man inte får någon arbetstid 
till att jobba upp nytt material. Det förstår jag inte hur man kan anställa nya 
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utan att ge dem en reducerad arbetsbörda och att lära upp andra, att det inte 
finns någon kassa som ger pengar till inskolning av ny personal. “ 
 

Ytterligare ett krav som många av högskolelärarna uppmärksammar är “det nya 
samhället” med den ökade digitaliseringen. De anmärker att detta har blivit ett ökat 
krav som har smugit sig på mer och mer, vilket har bidragit till en negativ stress. 
 

IP 7 “Det som jag har upplevt som något extra krav som har smugit in sig 
under åren är den här trenden som finns i samhället. Vi ska vara kunniga på 
datorer, vi ska vara kunniga på digitaliseringen…” 
 
IP 6 “... konsekvenserna av det digitaliserade samhället på olika plan. Det har 
ju funnits ett krav som har accelererat ganska mycket under minst tio år, att 
det finns en förväntan från omgivningen och i synnerhet studenter att man 
hela tiden ska vara tillgänglig på email, och det är ju också en sådan sak som 
skapar ohälsa för att det finns en förväntan att man ska kunna kommunicera 
ständigt.”  
 

Individuella krav 
Högskolelärarna beskriver även att många av de kravställningar som förekommer är 
individuella men som har ett samband med de organisatoriska kraven. Många 
refererar till kravet att agera professionellt, att de vill känna sig nöjda med sina 
arbetsinsatser.  
 

IP 9 “...man har något slags krav på en själv också, att man ska göra gott 
ifrån sig och att man ska stå för det man lämnar ifrån sig…” 
 
IP 12 “Sen har jag krav på mig själv som är relaterade till mig och min 
person och min profession och vad jag känner är viktigt. De är ju inte alltid 
förenliga med tidsfördelningen då, mina krav och förväntningar på mig själv 
är ofta mycket högre än vad jag egentligen har utrymme för att göra, men det 
gör ju att jag jobbar mer än vad jag har betalt för just för att jag vill lämna 
ifrån mig någonting som jag kan stå för.” 

 
Det problematiska som framkommer under fokusgruppsintervjuerna är att 
högskolelärarna vill leverera kvalité i alla sina arbetsuppgifter och hålla en 
professionell nivå, något som de dock anser begränsas av de arbetstimmar de har i sitt 
arbetstidsavtal. Utöver detta krav så vill även lektorerna vara framgångsrika i sin 
forskning vilket ställer ytterligare krav på individen. De vill gynna högskolan genom 
sin forskning och bidra med något till utbildningen. De flesta anger att de brinner för 
sitt område och att de ofta får tacka nej till olika uppdrag som sker utöver arbetstid då 
timmarna inte räcker till. Dock är de uppdrag som de erbjuds gynnsamma om de vill 
meritera sig, vilket gynnar både högskolan och dem själva. Det framkommer från 
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lektorernas håll att deras arbetstid kan ses som tillräcklig, om de inte tar på sig 
ytterligare uppdrag utöver arbetstid vilket de dock känner en viss press att göra för att 
som sagt gynna både sig själva och högskolan. 
 

IP 12 “Det finns krav på att man ska medverka och samverka i en massa 
grupper, trots att det inte finns i tjänsteplaneringen. Att man ska vara 
framgångsrik med sin forskning och att man ska publicera sig, man ska gärna 
vara “reewier” för det är meriterande..” 
 
IP 3 “...om man forskar då så ska man ju faktiskt meritera till docent och 
professor och det är ju en del saker.. Då måste man göra det man vill, om det 
nu är inom området. Gör man bara det man ska eller det man bli tilldelad i 
tjänsten så meriterar man sig inte, därför man måste vara opponent och man 
ska göra uppdrag för tidskrifter, man ska publicera sig och det är ju inget 
någon säger till en att man ska göra, det får man göra utöver. Det gör ju att 
man egentligen måste jobba på med det man ska göra lite fort, på lite mindre 
tid än det man har. För annars har man inte tid till det man ska göra utöver, 
om man inte vill göra det på kvällar och helger och det vill man ju helst inte.” 

 
Det som blir tydligt i fokusgruppsintervjuerna är dock att dessa krav är något som 
individen själv ställer och driver. Arbetsgivaren har inte dessa krav men kulturen som 
nämns i “krav kopplade till normer och kultur” påverkar hur individerna väljer att 
agera och ställa krav på sig själva. Det diskuteras mycket kring mail- och 
telefonkontakt, där framkommer att arbetsgivaren inte har några förväntningar på att 
personalen ska vara nåbar utöver kontorstid, dock upplever vissa att kollegor kan ha 
krav på att få svar utöver kontorstid. Detta är dock ett problem som just denna 
arbetsgrupp är medvetna om och försöker förbättra. 
 

IP 1 “...det mest intressanta för mig då är ju mina krav på mig själv eller på 
det jag vill åstadkomma som är.. alltså det är ju inte min kamp, eller om man 
nu ska kalla det kamp som man har mot sin arbetsgivare utan det är ju jag 
själv som.. vad jag själv sätter upp, vad jag vill driva, hur mycket jag vill driva 
det, det är liksom.. Hade jag ställt frågan till min chef hade hon sagt: sänk 
kraven, du har inte de kraven på dig, skulle jag tro.” 

 
IP 2 “...det behövs ju inte göras en söndagseftermiddag egentligen. Det är ju 
ingen som ställer det kravet utan det är ju bara jag, för att jag vet ju att det 
måste bli färdigt någon gång, men jag behöver ju kanske inte göra det just på 
min fritid. haha.” 
 
IP 5 “Vi har ju ingen arbetsgivare som kräver att vi svarar eller så efter 
klockan 5 på vardagar eller på helgen, och det är jag ju glad för.” 
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IP 7 “...det är upp till mitt eget ansvar hur jag förhåller mig till de här 
arbetsuppgifterna.” 

 
Samtliga högskolelärare talar dock om att studenterna och undervisningen alltid 
kommer i första hand och att forskningen är det som får ske på den tid som blir över 
samt fritiden. 
 

IP 2 “... undervisningen och mötet med studenterna blir alltid prio ett. 
Forskningen blir alltid det som är lägst prioriterat. Men det är kanske där 
som vi ändå har de största kraven på oss egentligen, både på oss själva men 
ibland också från omgivningen…” 

 
Ytterligare en kravställning som diskuteras är att högskolelärarna är specialiserade på 
sitt område vilket ställer höga krav vid sjukdom eller frånvaro då ingen annan kollega 
kan ersätta dem. Detta leder till att föreläsningar vid sjukdom får skjutas upp till 
senare tillfälle och ökar arbetsbelastningen ytterligare för lärarna. Till följd av detta 
väljer många att arbeta trots sjukdom vilket leder till hög sjuknärvaro. 
 

IP 6 “...Jag ser ett problem ibland att man är specialiserad. Vi har ju oftast i 
regel att man har olika kompetenser som man är duktigare på och som ger en 
viss typ av undervisning och föreläsningar, så det är ju svårt det här med att 
ersätta…” 
 
IP 6 “Hur många alvedon kan man äta utan att behöva magpumpas, och så 
äter man det och så går man och håller i sin föreläsning och sen åker man 
hem…” 

 
Högskolelärarna diskuterar även mycket kring att det är en personlighetsfråga kring 
hur mycket krav som de ställer på sig själva.  
 

Krav kopplade till normer och kultur 
Under fokusgruppsintervjuerna framkommer att det finns en viss kultur kring de 
nyanställda där de första åren inom högskolesektorn präglas av en högre 
arbetsbelastning dels till följd av att de inte har kunskap om vilka arbetsuppgifter som 
bör prioriteras och hur mycket tid som ska läggas på de olika uppgifterna men även då 
de nyanställda inte vågar säga nej och tar på sig för många arbetsuppgifter. 
Högskolelärarna anger även att själva kulturen och strukturen i akademiskt arbete är 
svår att förstå som nyanställd. Många har som nyanställda upplevt otydlighet i vad 
som förväntas och krävs av dem. 
 

IP 10 “Men det är ju väldigt svårt att säga nej om man är ny, men jag vet, jag 
känner mig själv så jag har lärt mig att säga nej i de sammanhangen.” 
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IP 2 “...det jag upplevde när jag då började jobba på ett lärosäte var att det 
tog väldigt lång tid innan jag fattade liksom hur det här var organiserat.. 
Alltså det är oerhört komplexa organisationer jämfört med andra.” 

 
De har dock åsikter om att det inte borde vara så för de nyanställda. 
 

IP 9 “Det ska inte utarbetas någon kultur kring att man som nyanställd 
kommer till den här verksamheten och hör andra som jobbar så mycket att 
man får intrycket att det förväntas av en, det är jätteviktigt att vi inte sprider 
den bilden till nyanställda.” 
 

De beskriver att inom arbetsgruppen så försöker alla att hjälpa varandra och snarare 
sänka kraven än att utarbeta normer och kultur kring att arbeta gränslöst. 
 

IP 11 “…det är väldigt sällan jag känner krav från kollegor, utan tvärtom 
märker man att när någon börjar signalera stress så peppar man varandra att 
sänk kraven, det är good enough ändå.” 

 
Även om högskolelärarna talar om att stötta varandra i att sänka kraven så kommer en 
utpräglad kultur på tal ett flertal gånger under fokusgruppsintervjuerna. En kultur 
kring att man som anställd inom högskolan förväntas vara duktig, driven och beredd 
att ta på sig många uppdrag. 
 

IP 3 “...på högskolan tror jag att man ska va ganska glad och positiv och 
ganska så beredd att man ställer upp, och det är ju positivt för det vill man ju 
vara också. Men sen när den här gränsen kommer att man inte orkar mer, om 
man då inte varit uppmärksam på den så kan man va så pass stressad att man 
inte klarar av det på ett positivt och glatt sätt…” 

 
IP 5 “...det ligger ett stort krav inom oss och när det är ett nytt uppdrag vill 
man vara ”duktig flicka”. Så det är väl så det är i arbetslivet, vissa perioder 
så är det ”overload” och då får man springa fortare, bara man får tid att 
slappna av.” 
 

Kontroll 
Samtliga högskolelärare bekräftade att de ändå upplevde en hög kontroll gällande sina 
arbetsuppgifter trots den snäva tidsramen. De upplevde att de kunde bestämma 
mycket själva och samtliga vad nöjda med de flexibla arbetstiderna som förekommer 
inom högskolesektorn. De anger att arbete under kvällar och helger förekommer, dock 
såg många inte detta som ett hinder då de kunde kompensera genom att ta ledigt 
någon annan gång för återhämtning. Fler fördelar som gynnar arbetsglädjen till följd 
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av hög kontroll är att högskolelärarna till viss del kan välja arbetsuppgifter själva samt 
att de arbetar inom områden som de brinner för. 
 

IP 13 “...ibland kan jag känna att jag är jättetacksam för att det är just det här 
flexibla arbetet. Behöver man gå till läkaren om man nu inte är schemalagd så 
kan man göra det…” 
 
IP 12 “...jag kan planera, jag kan bestämma mycket själv. Dels så får jag 
bestämma vilket ämne jag ska fokusera på och vad jag ska forska om…” 
 
IP 12 “...jag tror att skälet till att man orkar med den här arbetsbelastningen 
som det är, både var det gäller arbetsbelastningen inom ramen för arbetstiden 
och för arbetsbelastningen utanför ordinarie arbetstid är ju att vi har en 
möjlighet att påverka och vara flexibla.” 
 
IP 1 “...för mig jag är ju litegrann tänk när inspirationen kommer så kommer 
den! Och det brukar ju ofta bli mellan 8 och 10 på kvällarna haha. Men då 
tänker jag att är det okej för mig och jag mår bra för det så kan jag ju istället 
börja 10 eftersom jag är morgontrött, och då är jag jätte nöjd!” 
 
IP 3 “Det är ju det som är kul med detta jobb, att så länge man gör det man 
ska så är man väldigt fri att få göra det man vill också.” 

 
Många anger att den höga graden av kontroll är en förutsättning för att de ska trivas i 
yrket och om arbetsgivaren skulle begränsa deras kontroll så tror de inte att det hade 
skapat en bättre arbetssituation. 
 

IP 12 “Om jag inte får chansen att svara på mail när jag vill så försvinner 
min känsla av kontroll… att begränsa den personliga kontrollen skapar mer 
stress.” 

 
De anser även att det är till fördel att ha hög kontroll över var och när arbetet ska 
utföras samtidigt som det är en nackdel för det “gränslösa arbetet”. 
 

IP 11 “Det är ju en fördel ur ett individperspektiv att man kan koppla upp sig 
på några länkar, klickar på vissa saker och sen är jag uppkopplad lika bra 
hemma. Det är en fördel men på något vis, det skapar ju förutsättningar för 
att jobba gränslöst. Hade man inte haft den möjligheten att koppla upp sig så 
hade man inte haft folk som jobbade på fritiden.” 
 

Den höga graden av kontroll har dock sina negativa sidor. De nackdelar som 
framkommer av den höga graden kontroll är över när, var och hur arbetet utförs är 
bland annat att det som nyanställd är svårt att förstå sig på organisationens struktur 
och vad som förväntas av en. Det framkommer att en ökad kontroll över sina 
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arbetsuppgifter kommer med tiden och till följd av det minskar stressen som en 
nyanställd kan uppleva. 
 

IP 3 “Så länge man är ny så har man små möjligheter att liksom.. dels hitta 
sin balans och dels veta vad det är som man kan göra lite snabbt och vad som 
måste liksom va väl förberett.” 

 
IP 5 “...när man tål den kritiska granskningen som lärare, så är man ju i 
fokus, men när man lär sig hantera den då reduceras stressen markant!” 

 

Socialt stöd 
Det sociala stödet beskriver högskolelärarna är förekommande men även bristande 
utifrån vissa aspekter.  
 
Det sociala stödet visade sig främst i en förståelse från arbetsgivaren. Med förståelse 
menar dem att arbetsgivaren förstod att de hade mycket att göra och därmed hade en 
respekt över deras arbetssituation. Dessutom framkom ett socialt stöd i form av en bra 
kommunikation mellan arbetstagare, arbetsgivare och kollegor. 
 

IP 10 “...vi har ganska, i alla fall i min avdelning, en nära relation med vår 
närmaste chef…” 
 
IP 7 “Varför jag trivs här är att det är väldigt bra kommunikation mellan alla 
på alla nivåer.” 
 

Bristande socialt stöd 
Några högskolelärare poängterade att arbetsgivarna inte hade någon insyn i hur deras 
arbetssituation ser ut.  
 

IP 12 “...det blir vi och dem känsla därför att det finns ingen insyn i hur vi 
jobbar och vilka krav vi har från arbetsgivarens håll.” 
 

Högskolelärarna anger att de önskar ett större ansvar från organisationens håll. Men 
det finns även åsikter om att det sociala stödet brister till följd av de flexibla 
arbetsvillkoren vilket leder till en arbetsplats som ofta är tom då många väljer att 
arbeta på andra platser. Kontakten sker ofta via mail om kollegor inte är på plats. 
 

IP 5 “...det är ju inga otrevliga människor men en tom miljö på sociala 
kontakter och en hänvisning till det digitala rummet som får mig att rysa. Här 
är tom arbetsplats emellanåt men när man då råkar vara i samma miljö så är 
det väldigt trevligt, men det är för lite av det för att jag ska trivas.” 
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IP 7 “...kommunikationen förskjuts väldigt mycket på det digitala.” 
 
Det sociala stödet mellan kollegor anser många vara bra, även om de inte alltid ses på 
arbetsplatsen så anser många att de har stöd från sina kollegor om det skulle bli för 
stor arbetsbelastning. 
 

IP 1 “De gångerna jag känner att jag liksom är ute efter att hitta balansen 
igen eller undrar ”vad ska jag prioritera?”... väljer jag ut människor som jag 
kan kommunicera med.” 

 
Det sociala stödet från arbetsgivaren ses som bristande i vissa fall, då arbetsgivaren 
borde ha mer insyn i hur mycket högskolelärarna faktiskt arbetar och en förståelse för 
att de inte alltid har möjlighet att ta på sig fler arbetsuppgifter. Gemensamt för 
samtliga fokusgruppsintervjuer är att högskolelärarna poängterar att det är ett 
gemensamt ansvar både från arbetsgivare och kollegor att stötta varandra i frågan om 
arbetsbelastning och gränser för arbetet. 
 

IP 1 “...det är så viktigt att ha bra medarbetarsamtal och diskutera sådana 
saker. Och det är så viktigt här som chef att vara kunnig att hitta tidiga tecken 
på stress hos medarbetaren, vi kan ju vara uppe i varv och aktiva alltså men 
det, skilja på det och skadlig stress. De kraven tycker jag att man ska kunna 
ha på arbetsgivaren. För att upptäcka tecken på stressfaktorer..”  
 
IP 2 “...det är ju också viktigt att man som kollega, om man uppfattar att 
någon är på väg åt ett visst håll, att man då signalerar också även om det inte 
är vad kollegan själv vill.” 
 

Det framkommer även under fokusgruppsintervjuerna att högskolelärarna ser olika 
personligheter hos sina kollegor vilket kräver olika sorters socialt stöd.  
 

IP 3 “En del är jätteduktiga och presterar vad de gör men är ändå så 
stressade och har så hög press på sig själv, där behöver man ju coacha de till 
att ta det lite lugnare liksom. Sen finns det ju de som inte riktigt är på det viset 
och där måste man ju coacha på ett annat sätt. Och det måste ju bli lagom så 
det inte blir fel liksom. Stressar man på någon som redan jobbar för fullt blir 
det ju fel, låter man någon slinka i systemet och man inte uppmärksammar det 
så belastar det ju alla andra mycket för alla måste ju göra sin del liksom.” 

 
Det problematiska som samtliga högskolelärare framhåller är att deras arbete är 
väldigt individuellt, vilket då utmynnar i att det sociala stödet brister i många 
avseenden. Även om det sociala stödet ansågs från mångas håll vara bra kollegor 
emellan, så var det även bristande till följd av det individuella arbetet. Bland annat 
önskades fler teambaserade uppgifter och ett mer kollektivt samarbete.  
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 IP 6 “Vi arbetar väldigt mycket individuellt…” 
 
 IP 7 “...det är väldigt mycket individuellt arbete, individuellt ansvar…” 
 

IP 6 “...jag kan sakna det här stödet och det riktiga kollektiva samarbetet i 
olika situationer. Där man laborerar lösningar och diskuterar problem i 
större utsträckning. Så jag skulle givetvis önska ibland att vi gjorde mer 
teambaserat på universitetet…” 

 

Individuella strategier 
Högskolelärarna diskuterar kring vilka olika strategier som finns för att skapa en 
balans mellan arbete och privatliv. Här framkommer flera perspektiv och det 
framkommer att det är individuellt vilka strategier som de föredrar. En strategi som 
många nämner är att våga säga nej, dock ses det som en svår strategi att använda som 
nyanställd och det är en strategi som fungerar bäst när man arbetat en längre tid och 
känner sig självsäker i sin arbetsroll.  
 

IP 10 “Det kan också vara en strategi som man har om man inte är ny här.. 
det här med att säga nej, att kunna tacka nej… har man hamnat i en situation 
där man mådde dåligt så ska man ju se till att inte hamna där igen … det är 
viktigt att kunna säga nej.” 
 
IP 8 ”...man jobbar sig fram till att hitta den här balansen mellan fritid och 
vila, avkoppling.” 

 
Fler individuella strategier som tas upp är att begränsa arbetet till arbetsplatsen och 
göra klart sina uppgifter där för att undvika att arbeta på fritid och helger. Vissa 
intervjupersoner begränsar sina arbetstider till normala kontorstider och väljer att inte 
arbeta någonting utöver det. Många anger även att veckoplanering är viktig för att 
kunna slappna av och släppa arbetet på helger och kvällar. De behöver ha struktur 
över veckan och vad som ska hinnas med. 

 
IP 13 “...jag kan tycka det är väldigt skönt att vara på jobbet och åka härifrån 
för då är jag färdig istället för att inte vara riktigt färdig men jag väljer att 
åka och hämta på dagis och sen går jag och har ångest över att jag måste 
göra vissa saker.” 
 
IP 9 “...jag jobbar bara kontorstid för att i perioder när jag skrev färdigt 
avhandlingen förra våren jobbade jag jättemycket, sen fick jag 
utmattningsdepression i höstas och var sjukskriven veckovis i flera månader, 
och efter det så tänkte jag inte jobba mer än kontorstid…” 
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IP 5 “Jag har en helig gräns lördag och söndag - inget jobb!” 
 

Åsikterna kring denna strategi är delade och det finns de högskolelärare som anser att 
detta yrke är något man gör för att man brinner för det och då är gränserna svåra att 
sätta. Fler strategier som används är att sätta gränser för mail- och telefonkontakt. 
Många av intervjupersonerna anger att de endast läser och svarar på mail under 
kontorstid. 
 

IP 11 “…jag svarar aldrig på mail som är skickade efter klockan 17 samma 
kväll.” 

 
Återkommande strategier som nämns är familjelivet. Bland annat nämner två av 
högskolelärarna att barnen hjälper dem att begränsa arbetet kontra privatliv, eftersom 
barnen gör det omöjligt för dem att arbeta hemifrån. Barnen gör därmed att de 
behöver arbeta kontorstider. 
 

IP 9 “...det finns inte utrymme att jobba när de är hemma och det vill jag inte 
heller och därför har det blivit så att det måste bli jobb när de är på skola 
eller fritids, och på något sätt har det blivit att de har hjälpt mig att begränsa 
mig…” 
 
IP 8 “...barn är ju bra på det sättet att där måste man vara här och nu och är 
man inte det så blir det jättetokigt naturligtvis.” 
 
IP 9 “...jag jobbar bara kontorstid.” 

 
En annan strategi som nämns är att under vissa dagar i veckan arbeta övertid så att de 
på hemmaplan kan avgränsa sig från arbetet. Likaså belöna sig själva genom att ta 
ledigt vissa fredagar beroende på deras höga arbetsbelastning med mycket övertid. 
 

IP 11 “...min strategi är att jag kan medvetet välja att stå kvar eller bli kvar på 
min arbetsplats istället för att kanske gå hem halv fem eller fem, då kan jag 
vara kvar en timme så vet jag att jag kan lägga den timmen på vad som 
behövs nu och sen så får jag jobbat lite mer och på så vis minska den negativa 
stressen för att hinna färdigt sen kan man lämna och åka hem och då kan man 
även bestämma att denna fredag stänger jag klockan 12 istället.” 
 
IP 8 “...jag struntar i att jobba på fredag för jag har suttit mycket mer nu än 
de åtta timmarna som jag skulle gjort idag.” 
 

Fler strategier som framkommer är att bryta av med olika fritidsaktiviteter där det inte 
finns utrymme för att tänka på jobb. Många anger att det är en förutsättning för att de 
ska kunna koppla bort jobbet och utan sina fritidsaktiviteter anser många att arbetet 
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skulle ta över allt för stor del av deras liv då det är ett arbete där många anger att de 
aldrig känner sig färdiga, det finns alltid saker att göra. 
 

IP 1 “Man får ha saker som är viktiga utöver sitt arbete. För mig är det ju då 
att umgås med människor, att laga mat, att ta en promenad. Då kan jag släppa 
jobbet. Jag har ju tränat upp det.. När jag gör vissa saker då bara släpper jag 
allt annat. Man kanske får träna upp det, men det tycker jag att jag gjort 
ganska bra. En lördag förmiddag.. det är ju guld värt! Då är jobbet aldrig 
påkopplat liksom!” 
 
IP 5 “Jag tror det är otroligt viktigt att balansera det här jobbet med 
fritidsaktiviteter på något sätt som är väldigt annorlunda mot jobbet. Jag tror 
att när jag känner mig som lyckligast och längst ifrån jobbet är när jag 
simmar, då är jag så fokuserad på det och inget annat. Det hjälper att få 
tillbaka den här energin och hitta en balans, sen spelar det nog ingen roll vad 
det är man gör, bara man har någonting. Man kan inte bara ha det här jobbet, 
då tror jag man kan må lite dåligt om man bara går in för det 24/7, dygnet 
runt.” 
 

Ännu en strategi för att balansera arbete och privatliv som nämndes var resvägen till 
och från arbetet. Tågresan hem var en strategi att lämna arbetsläget och fokusera på 
privatlivet. Restiden användes även för att planera inför morgondagens 
arbetsuppgifter så att en struktur och kontroll klargjordes och därmed blev en hjälp att 
kunna släppa arbetet för dagen. 
 
 IP 8 “...på tåget hem går man in i privatläget.” 
 

IP 6 “...på vägen hem så brukar jag också gå igenom så att jag har klart för 
mig vad som händer nästa dag och de följande dagarna, vilka uppgifter som 
jag ska göra.” 

 
En individuell strategi som en av högskolelärarna ansåg vara till en stor hjälp för att 
kunna balansera arbetslivet och privatlivet var användningen av meditation. Detta för 
att kunna landa och enbart fokusera på nuet. En annan av högskolelärarna använde sig 
av liknande meditation, nämligen yoga. Yoga var också en strategi för att kunna 
släppa både det privata och arbetet. 
 

IP 7 “...jag vaknar med meditation, jag somnar med meditation, jag har 
meditation på mobilen flera gånger om dagen i 7 minuter under arbetspass.” 
 
IP 6 “...det är så lurigt med yoga för alla andra träningsformer som jag 
prövat exempel använda crosstrainer eller något annat, då planerar jag 
jobbet eller föreläsning eller något annat. Men på yoga då man ska stå på ett 
ben och så fort jag tänker det lilla minsta så ramlar jag, så då måste jag bara 
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vara exakt i nuet. För mig har det blivit livsviktigt, där jag släpper exakt 
allting både det privata och mitt arbete.” 

 

Gränslinjen mellan arbete och privatliv 
För att ytterligare förtydliga hur gränslinjen mellan arbete och privatliv framställs för 
högskolelärarna så sammanställs nedan några citat om hur gränslinjen beskrivs. 
 

IP 12 “Jag inser ju själv att jag sitter väldigt mycket hemma och jobbar.” 
 

IP 12 “Jag har en ledig dag i veckan och det är lördag, då försöker jag 
verkligen inte jobba för att jag vill umgås med min familj, men annars jobbar 
jag alla dagar och varje kväll.” 

 
Högskolelärarna beskriver att de skapar gränser genom att bestämma vissa 
veckodagar då inget arbete får förekomma. De beskriver även att gränserna skapas 
med hjälp av fritidsaktiviteter. Även nämns svårigheter med att sätta gränser, till 
exempel så beskriver en högskolelärare hur hon måste välja bort fritidsaktiviteter för 
att hinna med arbetsuppgifterna.  
 

IP 6 “...det finns ju dagar och veckor som man i princip knappt inte har någon 
fritid...då handlar det snarare om att jag får prioritera i mitt fritidsliv att jag 
får välja bort saker i mitt fritidsliv, för att jag kan behöva kvällar och 
helger…” 

 
IP 8 “...och så tycker jag om att jobba på söndags eftermiddag…” 
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa hur 
högskolelärare lär sig hantera balansen mellan arbete och privatliv inom 
högskolesektorn. Diskussionen kommer att utgå från resultatets fyra underkategorier: 
Krav, kontroll, socialt stöd och individuella strategier, men som nu under denna del 
kommer att presenteras under kategorierna: Krav och kontroll, socialt stöd och 
strategier och förhållningssätt. 
 

Krav och kontroll 
De kravställningar som framkom av studien är att högskolelärarna omges av en hög 
arbetsbelastning och en del högskolelärare anser att arbetstimmarna är för få för att 
hinna med alla sina arbetsuppgifter. De anser även att vissa arbetsuppgifter har blivit 
mer krävande till följd av digitaliseringen samt fler administrativa uppgifter. Dock har 
de avsatt tid till att hinna med administrativa arbetsuppgifter, men de upplever ändå 
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att dessa arbetstimmar är för få. De framhåller att det är problematiskt att balansera 
arbetsförhållandena med sitt privatliv eftersom de beskriver att de har för få timmar 
att genomföra sina arbetsuppgifter på.  
 
De timmar som tilldelas högskolelärarna har de mestadels själva ett eget ansvar över, 
vilket de inte hade i samma omfattning förr då arbetsledningen ansvarade över detta 
(Ede & Rantakeisu, 2015). Problematiken kan beskrivas utifrån ett anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1996). Flera av högskolelärarna i studien verkar 
acceptera situationen och därmed anpassa sig efter omständigheterna, vilket de 
uttrycker som för få arbetstimmar i förhållande till arbetsbelastningen. Utifrån ett 
utvecklingsinriktat lärande kan de istället se problematiken utifrån ett annat 
perspektiv och ändra sitt handlingsmönster för att kunna prioritera sina 
arbetsuppgifter annorlunda och därmed få tid till att utföra samtliga arbetsuppgifter på 
arbetstimmarna. Som Vardi (2008) skriver i sin studie så har olika 
arbetsbelastningsmodeller prövats för att finna en bättre balans med timfördelningen. 
Detta anser författarna till denna studie som problematiskt då de 
arbetsbelastningsmodeller som Vardi (2008) nämner är skapade från organisatoriskt 
håll. Ett perspektiv att se på problemet är att det behöver lösas av individen själv. Om 
organisationen prioriterar åt individen så är det inte individen själv som löser 
problemet och utvecklar ett nytt tillvägagångssätt vilket utvecklingsinriktat lärande 
utgår ifrån (Ellström, 1996). Problematiken är dock svårlöst utifrån ett 
utvecklingsinriktat lärande, eftersom de organisatoriska kraven medför att 
högskolelärarna indirekt behöver anpassa sig till de förväntningar och krav som 
existerar inom organisationen. De får ingen möjlighet att utveckla individuella 
arbetssätt som gynnar deras hantering kring den arbetsbelastningen som förekommer. 
Även om högskolelärarna var kritiska till den arbetsbelastning som existerade och 
ifrågasatte den, så var deras hantering att balansera arbete och privatliv utifrån ett 
anpassningsinriktat lärande. 
 
Problematiken kan även diskuteras utifrån krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek 
& Theorell, 1990) där högskolelärarna både kan ha aktiva eller spända arbeten. De 
högskolelärare som upplevde aktiva arbeten hade höga krav, hög kontroll och ett stort 
engagemang i sitt arbete. Dessa hade även höga individuella krav, vilket medför att de 
har svårt att hantera balansen mellan arbete och privatliv. De som upplevde aktiva 
arbeten upplevde även en spänd arbetssituation i vissa perioder, med höga krav och 
låg påverkan att hantera sin arbetssituation.  
 
Högskolelärarna nämnde även att de hade höga individuella krav, eftersom de kände 
ett behov av att leverera på olika plan, bland annat undervisning och forskning. De 
ville känna sig duktiga och agera professionellt både för sin egen skull men även för 
studenternas. Dessa krav nämnde högskolelärarna inte var organisatoriska, utan de är 
inbyggda i högskolesektorns kultur om att alla vill vara framgångsrika och duktiga på 
sitt arbete. Detta är ytterligare en stressor som leder till att högskolelärarna arbetar 
mer än vad de behöver, och försämrar deras hantering att balansera arbete och 
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privatliv. De normer som omger högskolesektorn bidrar till att högskolelärarna känner 
denna press. För att förebygga detta problem och istället främja hälsan inom 
högskolesektorn behövs hälsoinsatser på både individ-, grupp- och organisationsnivå 
genomföras. Problemet bör kartläggas på organisationsnivå för att kunna belysas, 
därefter bör insatser implementeras på gruppnivå där problemet kan diskuteras mellan 
högskolelärarna för att finna ett gemensamt förhållningssätt. Hur kan dessa normer 
motverkas? Och hur kan kulturen kring högskolesektorn förändras? Som det ser ut i 
nuläget anpassar sig högskolelärarna till situationen kring normer och kultur, dock är 
detta ett eget val som kan förstås utifrån deras starka engagemang, vilket även nämns 
som högskolesektorns problematiska orsak till att de har en hög arbetsbelastning 
(Grönlund, 2007; Currie & Eveline, 2011).  
 
Ett annat individuellt krav som de upplevde var att de var så pass specialiserade på sin 
profession att det inte finns något utrymme av att vara sjuk, vilket medförde till en 
hög sjuknärvaro. För att motverka sjuknärvaro kan högskolelärarna arbeta mer team-
baserat vilket de även nämner i fokusgruppsintervjuerna som ett önskemål. Vid team-
baserat arbete kan de lära sig av varandra och lättare ersätta varandra vid sjukdom. 
Detta förhindrar sjuknärvaro och ett individuellt krav försvinner, vilket är bra för 
hälsan.  
 
Den höga graden av kontroll på grund av deras flexibla arbetsförhållanden är en 
förutsättning att de trivs och har en hög arbetsglädje. Detta är även positivt utifrån 
krav-kontroll och stödmodellen då en hög grad av kontroll skapar aktiva arbeten 
(Karasek & Theorell, 1990). Något som framkom var att högskolelärarna framhöll en 
problematik som nyanställd. Som nyanställd upplevde de inte samma kontroll, utan då 
var kraven och kontrollen höga vilket ses som ett spänt arbete. De upplevde även ett 
lågt socialt stöd både från ledningen och kollegor, då det inte förekom tydliga 
förväntningar på vad som skulle göras samt att de hade svårigheter att säga nej och 
sätta gränser. För att förhindra spända arbeten för nyanställda kan organisationen 
förslagsvis arbeta med att förbättra riktlinjer för nyanställda. 
 
Att arbeta kvällar och helger kan ses som obalans och inte optimalt, men är optimala 
arbetstider verkligen att jobba 8-5? Högskolelärarnas arbetstider kan upplevas som att 
de inte har kontroll över hur de hanterar balansen mellan arbete och privatliv, men de 
trivs ju med dessa arbetsförhållanden och anser själva att de finner en balans genom 
att kompensera med att ta ledigt på andra tider om de t.ex. arbetat en söndag. Hur 
definieras arbetstider som optimala och balanserade mellan arbetsliv och privatliv? 
Går det ens att definiera hur en god balans ser ut? Den optimala balansen är 
individuell, vilket bidrar till att det inte går att ha en objektiv syn på problemet. 
Individens upplevelse av kontroll och balans är därför högst individuell och resultatet 
från studien var att de upplevde både balans och kontroll då de använde kontrollen för 
att finna individuella strategier.  
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Socialt stöd 
Samtliga högskolelärare upplevde delvis ett gott socialt stöd från både ledning och 
kollegor. De upplevde att det alltid är en god stämning på arbetet. Det kritiska var 
dock att högskolelärarna upplevde en dålig insyn över deras arbetsförhållanden från 
arbetsledningen och att de inte alltid upplever det stöd som de behöver. 
 
Även den ökade digitaliseringen leder till ett minskat socialt stöd då många väljer att 
arbeta från andra platser så blir arbetsplatsen ingen källa till socialt stöd. Detta 
nämner högskolelärarna under fokusgruppsintervjuerna som en problematik. Detta är 
även en problematik som även en annan studie lyfter fram (Currie & Eveline, 2011). 
Utifrån krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) har de hög 
kontroll vilket gör att de trivs med sitt arbete men det gör även att de sätter högre krav 
på sig själva då de vill prestera. Därför hade det sociala stödet med mer samarbete 
mellan kollegor eventuellt hjälp högskolelärarna att sätta gränser och hantera 
balansen. Detta då de kollektivt kan diskutera och hjälpas åt att begränsa 
arbetsuppgifternas omfattning samt stötta varandra i att inte prestera för hårt. Under 
fokusgruppsintervjuerna framkom även att en del högskolelärare önskade mer 
teambaserade arbetsuppgifter vilket kan ses som positivt utifrån vissa aspekter då de 
kollektivt hade kunnat hantera balansen mellan arbete och privatliv tillsammans och 
skapa gemensamma strategier och förhållningssätt. Att arbeta teambaserat kan dock 
vara negativt för många individer som valt detta arbete på grund av den 
självständighet och höga kontroll som det bidrar till. Vid teambaserat arbete kan dessa 
individer känna en minskad kontroll över sin arbetssituation vilket i kombination med 
höga krav bidrar till att skapa spända arbeten. Att öka det sociala stödet med hjälp av 
teambaserade arbetsuppgifter kan alltså vara gynnsamt för vissa individer men även 
bidra till en minskad känsla av kontroll och spända arbeten. Dock kan teambaserat 
arbetssätt som tidigare nämnts bidra till en minskad sjuknärvaro vilket är positivt för 
högskolelärarnas hälsa.  
 
Ett ökat socialt stöd mellan kollegor hade utifrån utvecklingsinriktat lärande 
eventuellt bidragit till ett mer reflektivt handlande (Ellström, 1996) då en individ 
kanske inte uppmärksammar problematik på samma sätt som en grupp människor. En 
ensam individ anpassar sig till situationen och ser inte de möjligheter till reflektivt 
handlande då det blivit en rutin för individen. Om en grupp högskolelärare samarbetar 
så hade de kanske uppmärksammat arbetsbelastningen och därmed kan de hantera att 
balansera arbete och privatliv på ett bättre sätt. Dock kvarstår en problematik eftersom 
högskolesektorn består av individbaserade arbetsuppgifter, därmed blir det svårt att 
genomföra kollektiva arbetsuppgifter. Dock kan det förekomma en viss skillnad 
mellan olika arbetsuppgifter, ibland finns möjlighet att arbeta kollektivt, som till 
exempel när lektorer arbetar i forskningsgrupper. Där uppstår ett reflektivt lärande då 
de har möjlighet att diskutera och skapa nytt lärande (Ellström, 1996). 
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Strategier och förhållningssätt 
En strategi som ett flertal högskolelärare nämner för att finna balans i sitt arbete är att 
våga säga nej när det blir för många eller för tunga arbetsuppgifter. De flesta 
framhåller dock detta som en strategi som kommer med åren, då de lär sig att det 
finns möjlighet att säga nej. Denna strategi som utvecklas med åren kan tolkas utifrån 
ett utvecklingsinriktat lärande och tvärtom när högskoleläraren kommer som 
nyanställd säger ja till alla arbetsuppgifter och därför handlar enligt 
anpassningsinriktat lärande (Ellström, 1996), när högskoleläraren jobbat ett tag och 
fått erfarenhet så har ny kunskap inhämtats då högskoleläraren eventuellt har sett hur 
kollegor med mer erfarenhet vågar säga nej men även har lärt känna sin chef och sina 
kollegor på ett annat plan än i början. När högskoleläraren vågar tacka nej till 
arbetsuppgifter så har ett utvecklingsinriktat lärande tagit form (Ellström, 1996), dels 
så handlar högskoleläraren enligt kunskapsbaserat handlande då kunskap har 
inhämtats när han eller hon sett hur kollegor vågar tacka nej men har även lärt sig vad 
som bör prioriteras och vilka arbetsuppgifter som går att tacka nej till. Samtidigt så 
har individen använt sig av ett reflektivt handlande då högskoleläraren har reflekterat 
över att det varken finns tid eller ork till att ta på sig alla arbetsuppgifter som erbjuds. 
I detta så reflekterar högskoleläraren och utvecklar ett nytt sätt att hantera situationen 
- genom att säga nej. Som Hanson (2004) nämner så är de flexibla arbetsvillkoren fria 
från ramar och gränser och det är upp till arbetstagaren själv att sätta gränserna, vilket 
att säga nej är ett exempel på hur individen själv kan dra gränser och sätta sina egna 
ramar för att nå en hälsosam balans med stöd i krav-kontroll- och stödmodellen där 
individen bör ha hög kontroll i sitt arbete för att må bra (Karasek & Theorell, 1990). 
Att våga och kunna säga nej till de arbetsuppgifter som inte hinns med är en del i att 
individen upplever en hög kontroll över sin arbetssituation.  
 
Fler strategier som nämns under fokusgruppsintervjuerna är att begränsa tid och rum, 
att individen själv bestämmer vilka tider som gäller för arbete och privatliv men även 
vilka platser de arbetar på och att inte använda digitala verktyg så som mail och 
telefon vid vissa tider på dygnet. Att själv sätta gränser över tid och rum kan ses som 
en strategi i förhållande till krav-kontroll- och stödmodellen för att uppleva en ökad 
kontroll trots de höga krav som högskolelärarna omges av. Högskolelärarna har 
möjlighet till hög kontroll, men om de då väljer att utnyttja den genom att sätta ramar 
och gränser för sig själva så ökar risken att de når ett aktivt arbete, vilket gynnar deras 
hälsa. Dock är detta en insikt som högskolelärarna själva måste utveckla genom att gå 
från ett anpassningsinriktat lärande till att istället reflektera och tänka ut en optimal 
strategi för individerna själva och därmed nå ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 
1996).  
 
Att högskolelärarna lär sig att sätta gränser av olika former som nämnts ovan kan ses 
som att de använder sig av självförvaltande kompetens (Hanson, 2004). De utvecklar 
en kompetens kring hur de måste agera för att skapa en balans mellan arbete och 
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privatliv. Denna kompetens blir självförvaltande då de till skillnad från andra arbeten, 
där ramar och gränser är givna själva måste finna ramar och gränser. 
 
Högskolelärare har enligt tidigare forskning ett arbete som går ut över sitt privatliv 
(Allvin, 2006; Grönlund, 2007; Hanson, 2004). Det blir dock motsägelsefullt i denna 
studie då många tycks använda familjen och fritidsaktiviteter som en strategi att 
koppla av från arbetet. De högskolelärare i studien som hade småbarn att ta hand om 
på hemmaplan framhöll dilemmat om att ta med arbetet hem. Dessa var mer eller 
mindre tvungna att avgränsa sitt arbete i förhållande till arbetsplatsen. Tack vare 
denna situation så hade dessa högskolelärare en fördel att lära sig hantera att balansera 
sitt arbete gentemot sitt privatliv, eftersom de inte hade någon möjlighet att arbeta 
hemma. I och med detta, kan de individuella kraven vara mer omfattande än de 
organisatoriska? Samtliga högskolelärare poängterar att de omges av många 
organisatoriska krav, men det blir en aning motsägelsefullt eftersom de högskolelärare 
som hade små barn klarade av att avgränsa sig till kontorstider och ändå utföra sina 
arbetsuppgifter. Därmed kan det ses som att det är de individuella kraven som 
högskolelärarna själva ställer som skapar problemet att hantera balansen mellan 
arbete och privatliv. Återigen diskuteras den kultur som högskolesektorn omges av, är 
det högre individuella krav som högskolelärarna själva ställer? Är det de individuella 
kravställningarna såsom känslan av att agera professionellt och känna sig stolt över 
sina arbetsprestationer, som gör att många högskolelärare har svårigheter att kunna 
balansera arbete och privatliv? 
 
Ytterligare en strategi för att hantera balansen mellan arbete och privatliv som en del 
högskolelärare erhöll var att vissa dagar arbeta övertid för att på så vis kunna koppla 
bort arbetet helt och hållet när de väl var hemma samt ta ledigt vissa fredagar 
eftersom de under veckan har arbetat mer än vad arbetstidsavtalet avser. Detta kan 
vara ett motsägelsefullt påstående, att högskolelärarna egentligen inte hanterar att 
balansera arbete och privatliv, eftersom de faktiskt arbetar övertid, men då ifrågasätts 
återigen vad är den optimala balansen? Högskolelärarna nämner att de tycker om 
deras flexibla arbetsförhållanden och påpekar deras individuella strategier att hantera 
balansen mellan arbete och privatliv. “Den goda balansen” är därmed svår att 
definiera och som tidigare nämnt måste vara subjektiv upplevd. Hela tiden återgår vi 
till problematiken om högskolelärarna lär sig att anpassa sig till högskolesektorns 
kultur om att agera professionellt på många plan, eller om det är en 
personlighetsfråga? Är det individer med en viss personlighetstyp som söker sig till 
högskolesektorn? Hela tiden pendlas frågan om högskolelärarna i denna studie 
använder ett anpassningsinriktat lärande, att de anpassar sig till de kravställningar 
som de omges av eller om de utvecklar egna arbetssätt som passar de individuellt för 
att hantera balansen mellan arbete och privatliv, därmed det utvecklingsinriktade 
lärandet? 
 
Högskolelärarna enligt denna studie anpassar sig till de kravställningar som 
förekommer från organisatoriskt håll men även från högskolesektorns kultur. Även 
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om högskolelärarna utvecklar strategier för att hantera balansen mellan arbete och 
privatliv så väljer de ändå att acceptera den rådande arbetsbelastningen som 
förekommer. Frågan som ställs nu är om det är ett medvetet val eller om 
högskolelärarna helt enkelt tvingas att anpassa sig utifrån högskolesektorns krav och 
normer? Finns det ens någon möjlighet att motverka dessa organisatoriska 
omständigheter? Eller måste de individer som inte kan lära sig att hantera kraven och 
arbetsbelastningen söka sig till ett annat yrke? Högskolesektorn är en komplex 
organisation med högt engagemang hos sina medarbetare och därmed blir det svårt att 
kunna fastställa vart problematiken kring det gränslösa arbetet ligger. 
 

Metoddiskussion 
Under denna rubrik belyses både styrkor och svagheter med studiens val av metod 
som kan ha påverkat resultatet. 
 
Eftersom studiens syfte var att studera hur högskolelärare lär sig hantera att finna en 
balans mellan arbete och privatlivet, så bidrog den kvalitativa metoden till en ökad 
förståelse om hur detta äger rum. Även den hermeneutistiska ansatsen speglades 
genom hela studien, i och med att studien gav en inblick i hur högskolelärarnas 
erfarenheter och upplevelser gestaltade sig kring hur de hanterar att balansera arbete 
och privatliv, hur de upplever deras kravställningar samt hur de upplever att deras 
gränslinje mellan arbetet och privatlivet skildras. 
 
Kombinationen av induktion och deduktion i studiens förhållningsätt betraktades som 
gynnsam för studien. Det induktiva arbetssättet resulterade i ett sanningsenligt 
resultat, i och med att studien fokuserade och beaktade det empiriska materialet (Fejes 
& Thornberg, 2015). Det deduktiva arbetssättet gav studien en teoretisk grund som 
det empiriska materialet sedan diskuterades emot, vilket ger en ökad förståelse för det 
empiriska materialet. 
 
Ytterligare en styrka med studien var att dataanalysen genomfördes gemensamt 
mellan författarna av studien. Detta ger två perspektiv för analysen och risken för att 
en individs förförståelse påverkar resultatet minskar.  
 
Angående valet av fokusgruppsintervjuer som metod för att samla in materialet till 
studien, anses både vara en positiv och negativ metod. Det positiva med 
fokusgruppsintervjuer är att högskolelärarnas syn och uppfattning på studiens område 
framträder på ett mer ingripande vis genom att deras upplevelser och åsikter 
synliggörs genom de diskussioner som genomförs. Dessutom medför diskussionerna 
under fokusgruppsintervjuerna en förståelse kring varför de har dessa upplevelser och 
åsikter (Dahlin-Ivanoff, 2015).  
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Negativt med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna kan ha påverkats av de andra 
gruppmedlemmarna. De kan ha undvikit viktig information som de eventuellt hade 
vågat dela med sig av om de var ensamma. Likaså kan det ha framträtt ett socialt 
grupptryck, att deltagarna höll med vad som berättades under intervjun utan att 
komma med egna tankar och reflektioner.  
 
En annan av de brister i studien som uppmärksammades var när rekryteringen 
genomfördes av högskolelärare. Det var många av högskolelärarna som tackade nej 
till att medverka i studien, detta på grund av deras tidsbrist. De berättade att deras 
schema var fullspäckat under hela våren och därmed inte kunde medverka. Detta kan 
ha haft en inverkan på studiens resultat. Eftersom studien avsåg att studera hur 
högskolelärare hanterar att balansera deras arbete och privatliv, hur gränslinjen ser ut 
mellan arbete och privatliv samt hur kravställningarna framställs, så kan dessa 
högskolelärare som tackade nej varit en mer representativ grupp för studien. Utifrån 
en annan synvinkel så kan de högskolelärare som valde att tacka nej även ha utvecklat 
en balans där de lärt sig att prioritera och våga tacka nej. Om de hade deltagit kan 
resultatet även påverkats i en annan riktning eftersom de möjligtvis har utvecklat ett 
förhållningssätt att hantera balansen. Patel och Davidson (2011) nämner även 
problematiken kring att tidsmässiga ramar kan bli ett hinder för en studie att rekrytera 
de individer som önskas i första hand. Dock anser författarna för denna studie att det 
strategiska urvalet som genomfördes och den “tillgängliga gruppen” med 
högskolelärare som rekryterades till studien var en representativ grupp. De befann sig 
i en gemensam kontext som studien avsåg att studera, detta är en av de positiva 
fördelarna med strategiska urval (Öberg, 2015). En annan fördel med strategiska urval 
är att de deltagare som medverkar i studien kan bidra med en generaliserbarhet 
gällande den kunskapen om den specifika kontext som studeras. Nackdelen med 
strategiska urval är dock att generaliserbarheten gällande kunskapen kring en större 
befolkning inte undersöks (Öberg, 2015). 
 
Urvalet av de högskolelärare som medverkade i studien var en styrka, i och med att de 
befann sig i en gemensam kontext som gynnade de diskussioner som genomfördes 
under intervjutillfället. De hade de kunskaper och erfarenheter som behövdes för att 
kunna bidra till studiens innehåll. En annan fördel gällande den rekryteringen som 
genomfördes av högskolelärare, var att de arbetade och hade olika yrkestitlar inom 
högskolesektorn. Detta kan ha bidragit till att de hade olika perspektiv på det som 
diskuterades under fokusgruppsintervjun. Detta skapar både en homogenitet och 
heterogenitet, som är betydelsefullt vid en gruppssammansättning (Dahlin-Ivanhoff, 
2015).  
 
En kritisk aspekt gällande urvalet av högskolelärarna i studien var att en del av dem 
var bekanta med varandra, av den orsaken att de arbetade i samma arbetslag. Vissa 
forskare menar att detta kan ha en negativ inverkan eftersom det kan riskera att 
deltagarna inte lika öppet och fritt delar med sig av viktig information och att 
gruppklimatet påverkas negativt. Å andra sidan finns det även fördelar om deltagarna 
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är bekanta med varandra. Andra forskare menar att detta kan ha en positiv inverkan på 
gruppklimatet, i och med att de skapar en trygg miljö där åsikter och tankar fritt kan 
diskuteras (Dahlin-Ivanhoff, 2015). 
 
Ännu en kritisk aspekt som författarna för studien kan hålla sig en aning kritiska mot 
är att de högskolelärare som medverkade i studien alla hade arbetat inom 
högskolesektorn under en längre period. Högskolelärarna framhävde under 
fokusgruppsintervjuerna svårigheten att balansera arbete och privatlivet var större i 
början av deras tjänst. Detta kan ha påverkat studiens resultat. Om studien hade 
innehållit högskolelärare som precis var i början av deras tjänst, så hade resultatet 
kanske sett annorlunda ut. Även högskolelärarnas ålder kan ha haft en inverkan.  
 
Vid genomförandet av en av fokusgruppsintervjuerna fick en deltagare förhinder och 
kunde ej medverka. Detta bidrog till att denna fokusgruppsintervjun blev en triad, 
vilket inte var det planerade. Vid planeringen av sammansättningen av 
fokusgrupperna var avsikten att grupperna skulle innehålla 4-5 personer. Dessutom 
var avsikten till en början att studien skulle genomföra fyra fokusgruppsintervjuer, 
men eftersom det förekom svårigheter gällande ihop sättandet av grupperna, av den 
orsaken att alla högskolelärare skulle kunna vid samma tidpunkter, så blev det till slut 
enbart tre fokusgruppsintervjuer som genomfördes. Dahlin-Ivanhoff (2015) framhäver 
att fyra eller fem grupper är det bästa alternativet att genomföra om dessa grupper ska 
kunna representera målgruppen, i studiens fall, högskolesektorn. Han nämner dock 
även att antalet grupper beror på hur många deltagare som medverkar i de olika 
grupperna. Existerar det färre deltagare i grupperna så behövs fler fokusgrupper. Den 
rekommendation som han framhåller är att i alla grupper ska cirka 12 deltagare 
medverka för att det ska vara representativt för målgruppen. Författarna för denna 
studie understryker att i studien medverkade det sammanlagt i de tre grupperna 13 
högskolelärare, vilket då anses vara representativt.  
 
En annan nackdel med studiens urval var att det var fler kvinnliga högskolelärare än 
manliga som medverkade. Detta kan ha haft en inverkan på studiens resultat, i och 
med att resultatet blir mer representativt för kvinnor än män.  
 
Ytterligare en sak som diskuterades var fokusgruppsintervjuernas längd. Författarna 
för studien ansåg att dessa kunde ha genomförts under en längre tidsram. På grund av 
fokusgruppsintervjuernas snäva tidsram kan viktigt information exkluderats. Alla 
intervjufrågor fick inte utrymme att ställas under intervjutillfället. Dock vill 
författarna för studien tydliggöra att alla intervjufrågor besvarades under 
diskussionerna, men om alla frågor hade ställts kan mer betydelsefull information ha 
framkommit. 
 
Något annat som studien vill lyfta fram är att den endast har utgått från ett 
individperspektiv. Dock belyses även en beskrivning av organisationen men detta 
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genom högskolelärarnas perspektiv. Organisationens perspektiv har inte beaktas men 
som även hade varit en viktig del att lyfta fram för att få ett helhetsperspektiv.  
 
Avslutningsvis, eftersom i samtliga fokusgruppsintervjuer framkom samma eller 
liknande svarsmönster, så kan studien till en viss del yttra sig om att den nådde en 
mättnad, vilket är betydelsefullt för en studies resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015). 
 

Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån studiens syfte och teoretiska referensram är att de 
har individuella strategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Dock är 
den “optimala balansen” svår att definiera då det är individuellt hur balansen upplevs. 
Att finna sin egen balans utvecklas allt eftersom och under tiden pendlar 
högskolelärarna mellan att anpassa sig till de kravställningar som de omges av samt 
att utveckla egna förhållningssätt att hantera balansen. Kravställningarna förekommer 
både från organisatoriskt håll samt individuellt. Enligt denna studie verkar det vara en 
kombination av de organisatoriska och individuella kraven som skapar ett “gränslöst 
arbetet”. Utåt sett kan ett arbete inom högskolesektorn se gränslöst ut eftersom de 
arbetar mycket hemifrån, men denna studie visar till största del att högskolelärarna 
trivs med sina arbetsvillkor och anser själva att de har strategier för att hantera sin 
egen individuella balans mellan arbete och privatliv. Det sociala stödet är enligt 
högskolelärarna en viktig förutsättning för att skapa en balans i arbetet, och ett team-
baserat arbetssätt tycks bidra till att minska risken för gränslöst arbete. 
 
De huvudsakliga slutsatser som dras är att gränserna mellan arbete och privatliv 
består av flera olika gränser som är svåra att definiera, samt att högskolelärarnas 
förhållningssätt är att de anpassar sig och accepterar de rådande arbetsförhållanden 
istället för att motverka och förändra dem. 
 

Förslag till framtida forskning och praktiska implikationer 
Denna studie har utgått från ett individperspektiv för att få högskolelärares egna 
upplevelser av hur de hanterar balansen mellan arbete och privatliv. Ett förslag till 
framtida forskning är att genomföra en kvalitativ studie som även har ett 
organisatoriskt perspektiv.  
Dessutom hade det varit intressant att genomföra en interventionsstudie under en 
längre tid för att se om det finns praktiska sätt att begränsa arbetsbelastning och 
arbetstid för högskolelärare.  
 
Studiens resultat kan användas för att förbättra och förändra kravställningarna inom 
högskolesektorn och hjälpa högskolelärarna att hantera de olika gränser som finns på 
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ett bättre vis. Studiens resultat visade även på att högskolelärarna accepterar och 
anpassar sig till kraven, med hjälp av denna studies resultat kan de få en insikt i att 
ifrågasätta och motverka de kravställningar som finns. Ytterligare ett resultat från 
studien som kan användas i praktiken är att arbeta mer i arbetslag för att kunna stötta 
varandra i olika arbetsuppgifter och därmed kunna hantera balansen mellan arbete och 
privatliv. 
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Bilaga 1 

 
Följebrev till högskolelärare 
 
Hej xxx! 
 
Här kommer en formell inbjudan till fokusgruppsintervjun där information belyses. 
 
Vi är två studenter på högskolan i Halmstad som studerar det Hälsopedagogiska 
programmet. Vi ska nu genomföra vår kandidatuppsats som handlar om att utifrån ett 
hälsopedagogiskt perspektiv belysa hur balansen ser ut mellan arbets- och vardagsliv 
inom högskolesektorn. 
 
Temat för studien kommer därmed att handla om " det gränslösa arbetet", vilket 
innebär att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut och att det idag är svårigheter 
att sätta dessa gränser. 
 
För att samla in data till studien kommer 3-4 fokusgruppsintervjuer att genomföras, 
detta i xxx och i xxx. Fokusgruppsintervjuer innebär att diskutera ett ämne 
tillsammans med andra, ca 4-6 personer, där deltagarna har möjligheter att utbyta 
både erfarenheter och kunskaper med varandra. 
Fokusgruppsintervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och sedan analyseras. 
Hantering av materialet kommer behandlas konfidentiellt och deltagandet är helt 
frivilligt samt att deltagarna i studien har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 
 
Fokusgruppsintervjuerna i xxx kommer att utföras i ett konferensrum: xxx. Under 
intervjun kommer vi att bjuda på fika. 
 
Inför fokusgruppsintervjun önskar vi att ni tänker igenom hur mycket tid ni avsätter 
hemifrån till arbete. 
 
Vi ses xxx den x/x kl. 10.00-11.30 i lokal xxx. 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Rebecca Levinsson 
Student 
reblev14@student.hh.se 
 
Frida Wittzell 
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Student 
friwit14.student.hh.se 
 
Mattias Nilsson 
Universitetslektor Pedagogik 
mattias.nilsson@hh.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
 
Fokusgruppsintervju guide 
 
Presentation om oss…. 
 
Berätta om syftet och beskriv ämnet och problemformulering. 
Vårt syfte med studien är att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa hur 
hanteringen av balansen ser ut mellan arbete och privatliv inom högskolesektorn. 
 
Det finns tidigare forskning om det är ett problem med hög arbetsbelastning bland 
akademiska arbeten, vilket bidrar till att många arbetar hemifrån efter arbetstid, och 
därmed vill vi undersöka denna fråga ytterligare utifrån ett hälsopedagogiskt 
perspektiv samt hur högskolelärare hanterar att sätta dessa gränser mellan arbete och 
privatliv.  
 
Vi har utifrån detta problem valt att utgå från begreppet “gränslöst arbete” vilket 
innebär att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut, detta till följd av mer flexibla 
arbeten. 
 
Har ni varit på en fokusgruppsintervju innan eller själva arrangerat i någon? Annars 
kan vi berätta om hur en fokusgruppsintervju går till.. Vi vill att ni ska föra en 
diskussion till varandra. Vi kommer enbart ställa några frågor, men själva 
diskussionen ska ni gemensamt föra. Allt behandlas under konfidentialitet, ingen 
utomstående kommer kunna identifiera er deltagare. Vi kommer även att spela in 
intervjun. Som sagt så vill vi att ni diskuterar med varandra och ställ gärna följdfrågor 
till varandra. 
 
Det som diskuteras här vill vi inte ska spridas vidare efter denna fokusgruppsintervju. 
Man ska kunna fritt tala om det man vill dela med sig av. 
 
Tiden är avsatt till 16.30, men det kan hända att intervjun inte pågår tills dess.  
 
Har ni några frågor innan vi startar? 
 
Presentation 
Kan var och en berätta.. 
Vad heter ni? 
Vad arbetar ni med?  
Hur länge har ni arbetat inom det arbetet ni har nu? 
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Öppningsfråga - Beskriv er arbetsplats. 
 
INFLYTANDE 

• Känner ni att ni har rimliga krav i arbetet där ni hinner med ert vardagsliv? 
• Om ni skulle beskriva, Vad är rimliga krav för er? 
• Forskning säger att det förekommer gränslöst arbete, speciellt inom 

akademiska arbeten. Kan ni beskriva hur det ser ut inom er arbetsplats?  
• Kan ni beskriva någon situation där ni tyckte att ni kunde dra en gräns mellan 

arbete och fritid?  
• OM, vad tror ni det berodde på? 
• OM inte, vad tror ni det berodde på? 
• Vad anser ni om flexibla arbetstider? 

 
Har ni upplevt svårigheter att sätta dessa gränser? - Ge ett konkret exempel 

• OM, hur har det påverkat er? 
• OM INTE, hur tror ni att det påverkar människor? 
• Hur ser det ut gällande era kollegor i denna fråga? 
• Talar ni på er arbetsplats om det gränslösa arbetet, att ni arbetar hemifrån?  
• Om, beskriv det senaste tillfället då ni pratade om det, vad pratade ni om? 
• Om inte, vad skulle ni säga det beror på? 

 
HANTERING OCH KRAV 
Vad anser ni kan vara viktiga strategier för att hantera att sätta gränserna mellan 
arbete och fritid?  

• Har ni själva någon strategi? - Ge något konkret exempel 
• Hur mycket kontroll anser ni att man har över sina arbetsuppgifter under 

arbetstid inom högskolesektorn? 
• Hur tror ni att arbetsgivare kan underlätta och hjälpa sina anställda i denna 

fråga? 
• Hur tror ni att man inom arbetsgruppen kan underlätta och hjälpa varandra? 

Vad tror ni kan vara orsaker till att ett gränslöst arbete förekommer? 
• Reflektera en stund på egen hand - Kommer kraven från kollegor, chefen eller 

individen? 
• Berätta hur ni tänker? 
• Om ni skulle beskriva, hur mycket tid har ni lagt ner på arbete hemifrån under 

den senaste månaden? 
OM, kan ni beskriva vilka arbetsuppgifter det var?	



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Rebecca Levinsson

Frida W ittzell


