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Fo rord 

Vi vill börja denna uppsats med att rikta ett stort tack till alla respondenter som medverkat i 

vår studie, utan er hade det inte blivit något att skriva om. Även ett stort tack till vår 

handledare Ann Bergman som med sitt engagemang, sin glädje och positivitet stöttat och 

hjälpt oss genom hela arbetet med denna uppsats. Du är en sann inspirationskälla!   

Vi tackar även våra opponenter för kloka råd och tips.  

Under processen med denna uppsats har arbetet varit jämn fördelat. Vi har varit lika delaktiga 

i samtliga moment.  

 

Karlstad maj 2016 

Cecilia Arnström och Amanda Kungur 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 

En otydligare gräns mellan vad som är arbete och övrigt liv har blivit alltmer vanligt under de 

senare årtiondena, detta delvis på grund av det flexibla arbetet som människan upplever i 

många yrken. Dagens samhällsutveckling gör att man snabbt behöver anpassa sig och 

ansvaret för detta har blivit individualiserat. Förväntningarna på att individen ska vara 

tillgänglig både i och utanför arbetet blir allt fler och dessa krav kan leda till stress och ohälsa. 

Då arbetet idag inte alltid behöver förläggas på arbetsplatsen utan kan, genom dagens teknik, 

utföras på andra platser gör att människan tenderar att arbeta mer. Denna uppsats är en 

kvalitativ studie om hur universitetsakademiker upplever tillgängligheten för arbetet och hur 

de hanterar balansen mellan de två sfärerna arbete och övrigt liv. Vi har valt att lägga fokus på 

att arbetet ses som den största delen, vilket är genomgående i uppsatsen. Resultatet visar att 

tillgängligheten upplevs olika från individ till individ. Mycket tyder på att man är tillgänglig 

för arbetet på grund av intresset för yrket. Alla respondenter använder sig av någon form av 

strategi för att upprätthålla och skapa balans mellan sfärerna. Studien har lett fram till ett 

antagande om att det flexibla arbetet upplevs i stort som något positivt och fördelaktigt för att 

kunna förena arbete med övrigt liv. Under studiens gång utvecklade vi en egen modell som 

förklarar förhållandet mellan sfärerna, vilken vi även presenterar i slutet av uppsatsen. 

Överlappningsmodellen skapades då vi identifierade strategier som vi inte ansåg vara 

applicerbara på de tidigare modellerna. Genom modellen illustreras vår uppfattning om hur 

respondenterna i denna studie upplever och hanterar krav på tillgänglighet för arbetet. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt introducerar vi vårt valda område som vi undersökt. Avsnittet börjar med 

information om bakgrund till ämnet och sedan följer problemformulering samt syfte och 

frågeställningar. Vi avslutar med att skriva om vilka avgränsningar vi har gjort samt redogör 

för uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

De moderna arbetsvillkoren som innebär ett flexibelt arbete har blivit allt vanligare i takt med 

att arbetsmarknaden förändras. Samhällets ständiga utveckling samt konkurrensen mellan 

företag och organisationer gör att människan måste anpassa sig för att vara attraktiv på 

arbetsmarknaden. Detta medför krav på att hålla sig uppdaterad och ständigt utveckla sin 

kompetens inom sitt område (Allvin m.fl. 2006, s 17-18). Parallellt med kraven från arbetet 

och samhället, ställs även krav på individen att vara tillgänglig för familj och fritid. Dessa inre 

krav som kan upplevas hos individen kan vara pressande. Tankar från både arbete och det 

övriga livet inkräktar på varandra, dessa tankar går inte heller alltid att stänga av. Att finna 

balans mellan dessa olika sfärer kan vara påfrestande och upplevas stressande. För att 

kombinera livets alla roller krävs ofta planering och strukturering. För många kan det behövas 

en tydlig avgränsning om när och var man utför sitt arbete, medan en del trivs bra med att inte 

göra någon större skillnad på arbete och övrigt liv (Noon & Blyton 2007, s 353-378).  

Individens ansvar för arbetet har blivit större då arbetet inte alltid är bundet till en arbetsplats. 

Man har inte heller reglerade arbetstider på samma sätt som tidigare, arbetet har blivit 

flexibelt (Bergman & Gustafson 2008, s 13). Dagens teknik gör också att människan kan vara 

tillgänglig dygnet runt då tillgången till dator och mobiltelefon gör att man är kontaktbar 

(Allvin m.fl. 1999, s 10-14). Flexibla scheman och mindre tydliga arbetsordningar gör också 

att ansvaret blir allt otydligare, vilket ställer högre krav på utförandet av individens arbete.  

Genom att den övergripande kontrollen över arbetet blir utsuddad gör det också att människan 

tenderar arbeta mer vilket i sin tur kan leda till ohälsa (Allvin m.fl. 2006, s 17-18). 

Sjukskrivningar som hänför sig till utbrändhet blir allt vanligare och detta tror vi kan bero på 

de krav människan känner i arbetet. Men det flexibla arbetet behöver inte alltid innebära 

negativa konsekvenser. Genom att känna en frihet i sitt arbete ger det också en känsla av 

självförverkligande. Att samtidigt få möjlighet att påverka sin egen utveckling och göra 

karriär är något som är av betydelse.  

Idag ska människan ha en aktiv fritid, göra karriär i arbetet samtidigt som man ska bilda 

familj, vilket gör att människan behöver vara tillgänglig på många olika håll. Något som kan 

underlätta för tillgängligheten är just det flexibla arbetet. Några som kännetecknas av att ha ett 

relativt flexibelt arbete är universitetsakademiker. Forskningsområdet är idag högaktuellt då 

undersökningar har visat att akademiker i stort upplever en hög arbetsbelastning, vilket i sin 

tur kan leda till stress och ohälsa. På grund av vår förförståelse om att det är svårt att 

kombinera arbetet med det övriga livet, delvis på grund av de ökade kraven och den höga 

arbetsbelastningen, valde vi att undersöka universitetsakademikers hantering av balansen. Vi 
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ville få en förståelse för om de upplever krav på tillgänglighet i arbetet, och vad de i så fall 

innebär. Var går gränsen för när man ska vara tillgänglig? Behöver det innebära problem?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

På grund av den höga arbetsbelastningen som många kan uppleva idag gör att människan ofta 

är tillgänglig för arbete även efter arbetstid. Detta kan göra att det blir svårt att hålla isär 

arbete och övrigt liv och gränsen mellan sfärerna blir otydlig. Syftet med vår studie är att 

undersöka vilka strategier universitetsakademiker har för att kombinera arbete med övrigt liv, 

med utgångspunkt från arbetets sida. Vi är intresserade av att se om tillgängligheten medför 

problem och konsekvenser samt hur man hanterar de eventuella krav som ställs i arbetet. Vårt 

syfte resulterar i två frågeställningar som presenteras nedan.  

Frågeställningar: 

1. Hur upplever universitetsakademiker krav på tillgänglighet för arbetet? 

2. Hur hanterar universitetsakademiker balansen mellan arbetet och övrigt liv? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med hänsyn till den tidsram vi hade när vi genomförde vår studie valde vi att intervjua åtta 

respondenter på samma universitet och på samma institution. Vår ambition var att få en 

förståelse för hur arbetet och övriga livet kombineras för denna grupp akademiker. Vi 

fokuserar inte på kön eller ålder då vi inte skulle göra en jämförande studie avseende dessa 

dimensioner.  

 

1.4 Disposition 

I det första avsnittet introduceras läsaren till det valda ämnet där vi också går igenom syfte 

och frågeställningar med uppsatsen. Följande avsnitt ger en teoretisk bakgrund där vi 

presenterar tidigare forskning samt relevanta teorier. I metodavsnittet redogörs för valet av 

metod, samt hur studien har genomförts. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens 

validitet och reliabilitet. I fjärde avsnittet behandlas vår analys och resultatet av intervjuerna 

utifrån de teman vi fick fram i databearbetningen. Resultatet kopplas samman med 

teoriavsnittet och i slutet redogör vi kortfattat för frågeställningarna. Uppsatsen avslutas med 

att i det femte avsnittet för vi en avslutande diskussion och presenterar vår egen modell som 

arbetades fram under studiens gång. Avslutningsvis på det avsnittet ger vi förslag på vidare 

forskning. Avsnitt sex innehåller referenslista och intervjuguiden finns som bilaga.  
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2. Teoretisk referensram 

För att förstå hur arbete och övrigt liv förhåller sig till varandra har vi utgått från tidigare 

forskning och teorier. Man kan likna arbetet och familjen med två olika sfärer där man 

innehar olika roller. Då vår studie ämnar undersöka hur akademiker vid ett universitet 

hanterar kraven på tillgänglighet för arbetet, beskriver vi i detta avsnitt centrala begrepp och 

förhållningssätt som dels legat till grund för intervjuguiden, dels för analysen av resultatet. 

Tidigare forskning handlar till stor del om att balansen blir rubbad och gränsen mellan de 

olika sfärerna blir otydlig. Mycket har att göra med dagens flexibla arbetsvillkor och de krav 

på tillgänglighet det innebär.  

Vi börjar med att förklara work-life balance begreppet i stort för att sedan gå in på det 

flexibla arbetet och tillgänglighet. I texten behandlas även de konsekvenser som uppstår och 

människans upplevelse av den otydliga gränsen mellan arbete och övrigt liv. Avsnittet 

avslutas med att vi konkretiserar uppdelningen av sfärerna i tre olika modeller. 

2.1 Work-life balance 

Begreppet work-life balance är numer ett förhållandevis välkänt begrepp och det finns mycket 

forskning inom området. Vi har valt att ta upp olika perspektiv på begreppet från olika 

forskare för att belysa vad work-life balance är och hur det kan förstås, vilket redogörs för i 

följande text nedan. I uppsatsen väljer vi att utgå ifrån att arbetet är det centrala, vilket är vad 

vi lägger fokus på och detta är genomgående i hela uppsatsen. 

Enligt Ericsson (2004) ses arbetet ofta som en central del i människans liv då människan 

tenderar spendera mer tid på arbetet än hemma. På arbetet får man sociala kontakter och man 

delar arbetsuppgifter med kollegor. Men förväntningarna och kraven individen har från 

arbetet kan ibland ta över. Istället för att arbetet känns som något glädjande kan det bidra till 

en känsla av stress och otillräcklighet (Ericsson 2004, s 9). Individens livssituation när det 

gäller att få arbete och familj att gå ihop ställer idag höga krav. Samtidigt som egna motiv och 

drivkrafter också påverkar hur valen görs och hur tiden disponeras (Bergman 2011, s 106). 

 

Noon & Blyton (2007) skriver att work-life balance blivit aktuellt under senare årtionden i 

diskussionen om arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Begreppet handlar om hur man 

kombinerar de olika rollerna i livet med vardagen, hur man skapar en balans mellan arbete 

och övrigt liv. Att ha balans är inte nödvändigt för alla, och alla anser sig inte heller ha en 

konflikt mellan de olika sfärerna. För många är det heller inte nödvändigt att ha en uppdelning 

då arbetet är något som är inkluderat i livet. Alla människor har olika uppfattningar och 

balansen beror på olika omständigheter som vi har i arbetslivet och i det övriga livet (Noon & 

Blyton 2007, s 353-378).  

 

Att work-life balance-frågan är aktuell har många orsaker. Noon & Blyton (2007) menar att 

det bland annat beror på att antalet arbetstimmar förändrats över tid. På tidigt 1900-tal kunde 

man arbeta 12 timmar per dygn. Människan levde för att arbeta, istället för att arbeta för att 
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leva. Antalet arbetstimmar begränsades, detta bland annat för att ungdomar skulle få 

möjlighet till utbildning. Istället för att ägna halva dygnet åt att arbeta delade man upp det på 

tre lika delar; åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars vila.  

Arbetstidsförkortningen till 40 timmar i veckan gjordes under 70-talet men trots denna 

lagändring arbetar många människor idag fler timmar än så. En av orsakerna till detta kan 

bland annat vara att lågbetalda arbeten inte genererar tillräckligt mycket inkomst (Noon & 

Blyton 2007, s 353-378). Även Guest (2002) beskriver liknande anledningar till att balansen 

mellan arbete och övrigt liv är omtalat. Han menar att kraven i arbetet har tagit över och det 

medför en obalans mellan sfärerna.  Det övriga livet blir påverkat av de ökade kraven i 

arbetslivet och det ges mindre tid till kvalitetstid med familjen. Detta på grund av att 

människan väljer att arbeta längre dagar då arbetsuppgifterna kräver mer tid. Då det förr var 

mannen som lönearbetade och kvinnan var hemma med det obetalda arbetet, hamnade work-

life balance- frågan i bakgrunden. Då kvinnan nu i större utsträckning lönearbetar precis som 

mannen, handlar begreppet om två karriärer istället för en. Detta gör att det blir mindre tid till 

det övriga livet (Guest 2002, s 257). Idag delar man på ansvaret gällande hemmet för att båda 

könen ska kunna arbeta. Föräldrar och speciellt småbarnsföräldrar som arbetar är den grupp 

som drabbas mest av de konkurrerande kraven på tillgänglighet Casinowsky (2010 s 41-44).  

 

Noon & Blyton (2007) nämner att ännu en anledning kan vara att man är engagerad och ser 

karriärmöjligheter inom organisationen, att man spenderar mer tid på arbetet än vad som är 

nödvändigt ur arbetsgivarens perspektiv. Ju mer man presterar i arbetet desto högre blir också 

förväntningarna och kraven på arbetet. Dessa krav behöver inte vara uttalade, och de kan 

komma från både arbetsgivaren eller från individen själv (Noon & Blyton 2007, s 353-378).  

 

Bergman & Gardiner (2007) beskriver att work-life balance handlar om hur konkurrens 

mellan arbete och övrigt liv hanteras och upplevs. Det som konkurrerar är kraven som ställs 

på individen inom de olika sfärerna. Bakomliggande faktorer till svårigheterna att hitta 

balansen har att göra med kön och de olika arbetsvillkor kvinnor och män möter i arbetslivet. 

Att skapa balans mellan de olika sfärerna har dessutom blivit alltmer individualiserat, då 

ansvaret för att lyckas med detta förflyttats från företagen till den enskilda individen 

(Bergman & Gardiner 2007, s 401).  

 

Ericsson (2004) skriver om fem olika krav och förväntningar som människan möter i livet. 

Det första kravet är de personliga krav som individen ställer på sig själv. Kraven att prestera 

bra inom både arbete och övrigt liv avgör hur ambitiös man är i respektive sfär. Förr var 

ambitionen hos människan att överleva medan det idag ställs krav på att leva i ett lyckligt 

äktenskap och ha en innehållsrik fritid. Individen siktar mot ett självförverkligande som gör 

att ambitionsnivån är högre än förr. Det andra kravet upplevs från arbetets sida. Kraven från 

arbetsplatsen ökar i takt med att arbetsmarknaden och samhället förändras. En del företag skär 

ner på personal och lägger mer ansvar på de som är kvar, vilket i sin tur leder till att man ska 

utföra flera arbetsuppgifter. Detta ställer krav på de anställda att prestera och vara aktiv i 

utvecklingen som sker inom området (Ericsson 2004, s 17).  
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Som förälder har man också krav och förväntningar från sina barn skriver Ericsson (2004). 

Man ska stötta och finnas behjälplig med aktiviteter som rör skola och barnens fritid, vilket 

ställer krav på tid utanför arbetet. Det leder in på fjärde typen av krav som är fritiden. Att ha 

en aktiv fritid är ett önskemål bland många, och att finna tid till fritiden är ett krav i sig. Ofta 

handlar det inte alltid om att man ska ha en aktiv fritid, utan bara en tid för att koppla bort 

arbetet (Ericsson 2004, s 17). Guest (2002) menar också att tiden utanför arbetet är en viktig 

del för människan. Han skiljer på ledig tid och fritid. Ledig tid innehåller inte några krav eller 

måsten från någon annan, här är man fri från åtaganden och förpliktelser. Fritiden brukar 

istället karaktäriseras av att man utför specifika aktiviteter, så som deltar i en förening eller en 

fritidsaktivitet. Det har gjorts omfattande forskning som menar att det är bra för den mentala 

hälsan att fylla sin fritid med specifika aktiviteter, detta hellre än att ha en ledig tid utan 

åtaganden (Guest 2002, s 263). Krav och förväntningar från samhället är det femte kravet som 

Ericsson (2004) nämner. Omgivningen ställer krav på att man ska följa med i utvecklingen i 

takt med att samhället förändras (Ericsson 2004, s 17). För att förstå work-life balance i stort 

är det flexibla arbetet en viktig dimension, vilket presenteras härnäst.  

 

2.2 Det flexibla arbetet 
Ett flexibelt arbete innebär ofta krav på tillgänglighet även efter ordinarie arbetstid. Då 

intervjurespondenterna i denna studie har flexibla arbetsvillkor skriver vi nedan om det 

flexibla arbetets innebörd och olika krav på tillgänglighet som det medför.  

 

Allvin m.fl. (2006) skriver om att hur arbetet är upplagt har en stor betydelse för hur man drar 

gränsen mellan arbete och övrigt liv. Förr hade man inte samma möjlighet till flexibelt arbete 

så som många har idag. Med det flexibla arbetet kommer många fördelar, så som möjligheten 

att arbeta hemifrån eller att arbeta under oregelbundna tider. På grund av detta blir också 

gränsdragningen mer otydlig då arbetet inte längre nödvändigtvis är kopplat till en specifik 

arbetsplats, utan arbete är plötsligt något som kan utföras i hemmet. Ju flexiblare arbetet blir 

desto mer blir gränsen mellan arbete och övrigt liv otydlig och utsuddad. På så sätt inkräktar 

också arbetet på övriga livet. Även dagens teknik gör att de olika sfärerna inte nödvändigtvis 

är uppdelade på samma sätt som förr. Tillgången till internet och mobiltelefoni gör att 

människan i stort sätt alltid är kontaktbar och tillgänglig, både för arbete under fritid och vice 

versa. Då människan idag tar större ansvar för det egna arbetet har också ansvaret att hålla isär 

arbete och övrigt liv blivit en individuell ensak. Kvinnans intåg på arbetsmarknaden har också 

haft en stor påverkan på forskningen då man förr utgick från mannen som arbetare och 

kvinnan som var hemma och tog hand om hemsysslorna (Allvin m.fl. 2006, s 103-104).   

 

I studien ”Frikopplad eller frånkopplad” av Allvin m.fl. (1999) har de undersökt vad det 

gränslösa och flexibla arbetet i organisationer innebär, samt vad det medför för konsekvenser. 

Detta för att se hur det moderna arbetslivet och dess villkor fungerar för arbetstagare. 

När arbetet ska anpassas till en allt mer oförutsägbar verklighet blir det 

följaktligen själv allt mer oförutsägbart. Det blir, för att uttrycka det 

annorlunda, allt mer gränslöst (Allvin m.fl. 1999, s 2).  
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Att möten kan ske via telefon eller dator gör arbetslivet effektivare. Allvin m.fl. (1999) 

förklarar att den tekniska utvecklingen gör att man exempelvis kan ha med sig datorn hem och 

därmed omedelbart lösa eventuella problem som uppstår. Detta skapar även en samvetsfråga 

då den tekniska utvecklingen gör att man är tillgänglig efter ordinarie arbetstid. Man kan säga 

att individen frikopplas då kontakten med företaget inte blir lika fast, man är kontaktbar via 

dator eller på annat liknande sätt istället. Konsekvensen av detta blir att tillhörigheten 

sinsemellan försvagas, arbetssituationen blir mer individanpassad. Detta kan vara en nackdel 

då arbetet inkräktar på övriga livet. Samtidigt kan det vara positivt då det är tidseffektivt, och 

att slippa resorna till och från arbetet har lett till att sjukdomar och sjukskrivningar minskat 

(Allvin m.fl. 1999, s 10-14).  

 

Med flexibelt arbete menar Allvin m.fl. (2006) "hur företagens anpassning till marknadens 

krav slår igenom i arbetet” (Allvin m.fl. 2006, s 30). Expansionen och konkurrensen bland 

organisationer har utvecklats över tid. Detta har gjort människan medveten och 

anpassningsbar till situationen. Då företagen måste uppfylla de nya kraven från marknaden 

leder detta till ökade krav på individen. När kraven minskar angående arbetet som individen 

utför, ökar istället kravet på att bli mer självständig och kunna planera sitt arbete. Samma sak 

blir det motvänt, när kraven på vad individen utför i arbetet stramas åt, ökar kraven på att 

individen ska anpassa sig till organisationens förväntningar. När det gäller relationen mellan 

arbete och privatliv blir gränsen allt mer suddig ju mer flexibelt den anställdes arbete är. Det 

blir då individens eget ansvar att hålla isär de olika sfärerna (Allvin m.fl. 2006, s 17-18). 

 

Då verksamheten blir mer flexibel får de anställda anpassa, utveckla och variera sina 

arbetsuppgifter. På så sätt får de mer kunskaper och upplever att de har mer ansvar i företaget. 

Det finns också två riktningar för att uppnå flexibelt arbete. När arbetstagarna själva 

bestämmer över sitt arbete kallas det för flexibilitet genom förtroende. Den andra riktningen 

kallas flexibilitet genom utbytbarhet. Det innebär att företaget gör sig oberoende av den 

anställde, det är arbetstagarna som ska vara flexibla och inte arbetsuppgifterna (Allvin m.fl. 

2006, s 30-35 & 44). 

 

2.3 Tillgänglighet i tid och rum 
Ett flexibelt arbete kan som tidigare nämnts ställa krav på tillgänglighet i olika former. I 

följande avsnitt kommer vi att beskriva tillgänglighet i tid och rum, och det följs av ett avsnitt 

där vi behandlar andra former av tillgänglighet som är av betydelse för vår studie. 

 

Idag ställs många krav på att människan ska vara tillgänglig. Tillgänglighet innebär en 

individs kapacitet och förmåga att vara tillgänglig för något eller någon (Bergman & Gardiner 

2007). Bergman (2011) förklarar tillgänglighet som energi, kapacitet och tid som ges till 

någon annan, till exempel mot betalning till ett företag eller av fri vilja till en annan människa. 

För en del människor har emellertid arbetet mer betydelse än att bara försörja sig. Människor 

som finner sitt yrke meningsfullt och utvecklande är oftast mer engagerade och detta av egen 

vilja. Dessa personer upplever ett engagerat eller passionerat förhållande till sitt arbete då de 

bland annat får känna sig viktiga, har ett inflytande, upplever ett lärande och har goda 
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karriärmöjligheter. Oavsett som man hyser en passion för sitt arbete, eller snarare arbetar för 

sin lön handlar det dock i båda fallen om att sälja sin tid, sitt engagemang och sina kunskaper 

till någon annan. Att som anställd utnyttjas eller exploateras innebär inte alltid dåliga 

arbetsvillkor eller att man känner sig utnyttjad, utan kan vara förenat med positiva känslor då 

man får utöva något man upplever givande och känna sig behövd. Passionen eller ett starkt 

engagemang för ett visst arbete är därmed ett sätt att förstå människors känslor och motiv 

gällande sin tillgänglighet för arbetet (Bergman 2011, s 106-109).  

 

Bergman & Gustafson (2008) skriver i sin artikel om två olika begrepp som har betydelse för 

när och var arbetet utförs. Det första begreppet är tillgänglighet i tid. Vanligast är att man har 

bestämda och reglerade tider som man arbetar efter. Man arbetar åtta timmar och sen är 

arbetsdagen klar. Men i några fall kan arbetsgivaren även ställa krav på att man ska arbeta 

övertid, alltså att man ska vara tillgänglig för arbetet efter ordinarie arbetstid. Det andra 

centrala begreppet är rum. Rum innebär kravet på närvaro där arbetet i huvudsak sker, ofta på 

en regelbunden bestämd plats. Men det kan också finnas krav på att det ska utföras på andra 

ställen, att man blir tvungen att ta med sig arbetet hem eller att arbeta på olika platser. Då det 

idag är lättare att snabbt kunna förflytta sig mellan olika ställen kan exempelvis möten och 

konferenser som ingår i arbetet ske på olika orter (Bergman & Gustafson 2008, s 13).  

 

I resultatet från en studie av Allvin m.fl. (1999) fokuseras också på tid, som beskriver 

arbetstidens förläggning mer specifikt. Tiden har blivit ett centralt begrepp då allt idag ska gå 

snabbt och människan måste hantera de nya förändringar som rör arbetet och dess utveckling. 

Detta leder till högre prestationskrav för individen. Då man har ett flexibelt arbete och därmed 

inte har reglerade arbetstider gör det att man lättare ägnar ännu mer tid åt arbetet. Individen 

själv måste se till att hålla en gräns så att arbetet inte tar över och påverkar hälsan negativt. 

Individen blir själv ansvarig för livssituationen, det är ingen som kontrollerar vad man gör 

eller hur man mår. Detta var annorlunda förr då man i större utsträckning arbetade inom 

reglerade arbetstider och tillsammans med kollegor. Arbetsgivaren hade en översiktlig 

kontroll över arbetsplatsen på ett annat sätt än idag. Lösningen för att kunna hantera 

förändringarna som rör utvecklingen är planering och struktur. Detta gör att individen själv 

får en kontroll över arbetet, vilket är nödvändigt (Allvin m.fl. 1999, s 7-8). 

 

Rum är också ett begrepp som Allvin m.fl. (1999) behandlar, som handlar om var 

arbetsuppgifterna utförs någonstans. I studien upplevs det som positivt att man kan arbeta 

överallt bara man har tillgång till sina arbetsredskap. Detta medförde även att man inte blev 

störd av till exempel en kollega medan man arbetade. Sker arbetet hemifrån är det även lättare 

att förena kraven från privatlivet då man i pauser kan utföra sysslor som rör hemmet eller till 

exempel hämtning av barn på förskola (Allvin m.fl. 1999, s 10-11).   

 

I studien kommer Allvin m.fl. (1999) fram till olika typer av gränslöshet som är synliga i de 

moderna arbetsvillkoren. Den som är mest väsentlig är arbetets flexibilitet. Att arbetet inte har 

någon tidsreglering ställer krav på individen att själv ansvara för sina timmar och utförandet 

av arbetet. Personen måste även vara beredd på att rycka in vid tillfällen då organisationen 

behöver personal. Även när det gäller den rumsliga definitionen står individen för ansvaret 
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var arbetsuppgifterna utförs. Organisationen medför inte heller någon struktur då personen 

själv måste lägga upp sin planering. För att klara detta självständiga arbete krävs egen 

drivkraft. Flexibiliseringen medför även att arbetsvillkoren inte är fasta och bestämda (Allvin 

m.fl. 1999, s 32-33). 

 

Det finns ett tydligt exempel på något som kräver tillgänglighet i både tid och rum, nämligen 

resor i tjänsten. Casinowsky (2010) skriver att med utvecklingen som skett under vår tid går 

det idag enklare och fortare att ta oss till olika platser. Människan är en mobil individ, 

människan förflyttar sig. Detta är något många gör i sitt arbete då konferenser, möten och 

mässor är belägna på en annan plats än på arbetsplatsen. Tjänsteresor påverkar familjen då en 

av parterna inte kan vara närvarande under den tid personen är ute och reser. Hon menar att 

närvaron i familjelivet är speciellt krävande då barnen är små och inte klarar sig själva. Hon 

menar att detta kan sätta familjen i en svår situation då planering krävs för att få det att 

fungera. För den som reser i tjänsten kan tiden man är borta upplevas negativ då man inte är 

tillgänglig för familjen. Tiden kan samtidigt upplevas positiv då det är avslappnande att få ett 

avbrott från vardagen och inte behöva ta något ansvar hemma. Dock visar det sig att kvinnor 

som reser i tjänsten blir mer känslomässigt drabbade då de känner sig otillräckliga och 

upplever skuld blandat med dåligt samvete. Trots att både män och kvinnor arbetar i dagens 

samhälle är det männen som dominerar när det gäller resande i tjänsten. Förklaringen till detta 

är den undermedvetna förväntningen på könet som lever kvar, att män förknippas med arbete 

och kvinnan med hemmet (Casinowsky 2010, s 21 & 28, 41-44). Vi har beskrivit 

dimensionerna tillgänglighet i tid och rum, och kommer följande att gå igenom andra 

betydande dimensioner av tillgänglighet.  

 

2.4 Andra former av tillgänglighet 
Bergman (2011) skriver om fyra former av tillgänglighet i arbetslivet och hur dessa kan 

komma till uttryck. Den första formen är hur förutsägbar eller oförutsägbar tillgängligheten 

kan vara. Med förutsägbar tillgänglighet innebär att man kan planera och kontrollera 

händelser i förväg. Oförutsägbar tillgänglighet ställer däremot höga krav på den anställde då 

något oväntat inträffar, som till exempel när man blir tvungen att arbeta övertid. På en del 

arbetsplatser kan det finnas förväntningar att man som anställd, när något oväntat dyker upp, 

förväntas arbeta övertid även om det inte finns någon regel för detta. Oförutsägbara krav är 

även något som kan upplevas från hemmet, till exempel vid vård av sjukt barn. Höga krav av 

oförutsägbarhet på den anställde kan bidra till konflikter och irritation (Bergman 2011, s 109-

111). 

 

Den andra formen av tillgänglighet enligt Bergman (2011) är absolut eller partiell 

tillgänglighet. Absolut tillgänglighet innebär att man måste vara på plats i både tidslig och 

rumslig mening. Partiell tillgänglighet innebär att det räcker att vara kontaktbar, till exempel 

via telefon eller mail. Det finns en teori som menar att arbete och övrigt liv har en 

överspridningseffekt till varandra av exempelvis känslor och sinnesstämning. Man försöker 

hålla isär dessa men det är näst intill omöjligt för de inkräktar på varandra. Detta kan ses både 
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som något positivt och negativ då tankar på arbetet kan uppstå under ledig tid, och tvärtom 

(Bergman 2011, s 112-113). 

 

Vidare skriver Bergman (2011) om en annan form av tillgänglighet som är fri eller påtvingad 

tillgänglighet. Det handlar om hur man upplever tillgängligheten som ett tvingande krav eller 

som en följd av egen fri vilja. Uppskattar och trivs man med sitt arbete brukar man inte 

uppleva kraven som ett problem, utan man blir förstående och känner sig behövd. Vid högre 

positioner brukar kraven på tillgänglighet från företaget vara förhållandevis höga. Detta 

påverkar dock inte personen särskilt, då det bidrar till en känsla av att vara viktig och man 

menar att man själv har valt att ta den högre tjänsten. Något som ofta uppfattas som positivt 

av anställda är flexibilitet i arbetet, att man i större utsträckning får välja när och var arbetet 

ska utföras. Detta ger ett större ansvar och en känsla av frihet. Flexibiliteten kan dock göra att 

man arbetar mer än vad man annars hade gjort, men det är inte alltid man reflekterar över det 

då upplevelsen av frihetskänsla tar över (Bergman 2011, s 114-116). 

 

Den sista formen av tillgänglighet som Bergman (2011) skriver om är reflexiv eller oreflexiv, 

det vill säga hur den anställde reflekterar över sin tillgänglighet eller inte. Harpaz & Snir 

(2003) och Kaufmann & Uhlenberg (2000) har gjort forskning på män över hur deras liv går 

ihop gällande sitt yrke och sin roll som familjefar. Dessa personer som har reflekterat över sin 

livssituation är mer benägna att minska sin arbetstid för att kunna vara mer med sina barn. De 

är väl medvetna över hur deras situation ser ut och de kraven som ställs. Andra forskare, till 

exempel Hochschild (2008)  menar att dagens moderna och reflexiva värld bidrar till att man 

tvärtom istället accepterar och ser sitt upptagna och aktiva liv som något normalt. Genom att 

se utifrån detta oreflexiva perspektiv bidrar det till att man kan hantera kraven bättre och 

trycka undan de känslor som uppstår. Detta är något som kan kännas underlättande och 

befriande, att slippa reflektera över sin livssituation och istället bara acceptera (Bergman 2011, 

s 117). För att hantera de olika krav på tillgänglighet som kan finnas presenterar vi i nästa 

avsnitt olika strategier som kan underlätta för hanteringen.  

 

2.5 Hantering av det gränslösa arbetet 
Arbetssituationen för våra respondenter kan liknas med chefers arbetsvillkor och deras krav 

på tillgänglighet. I följande avsnitt skriver vi därför om personer med högre befattningar i 

förhållande till det flexibla arbetet och de konsekvenser det kan medföra.  

 

Några som lever med en hög grad av tillgänglighet i förhållande till sitt arbete är de som 

innehar en chefsroll eller en högre befattning. Bergman (2011) har i sin studie gällande 

tillgänglighet intervjuat chefer. Dessa brukar kännetecknas av att ha långa arbetsdagar och ett 

stort engagemang gentemot företaget. Att lägga ner mycket tid på sitt arbete behöver inte ses 

som något negativt. Visserligen ställs höga krav från organisationen på dessa positioner, men 

många väljer att av egen drivkraft arbeta hårt för att nå dit de vill. De flesta upplever även en 

känsla av att vara behövd och en utvecklingsmöjlighet. För många blir snarare problemet när 

kraven på tillgänglighet från både arbetet och hemmet inte går att tillfredsställa (Bergman 

2011, s 108). 
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Utifrån chefernas svar i Bergmans (2011) studie framgick att de olika formerna av 

tillgänglighet som vi beskrivit tidigare i kapitlet var igenkännbara. Som chef finns det en viss 

förväntning på att man ska leva upp till kraven då något oväntat inträffar. Det sker ständigt 

inslag av oförutsägbarhet vilket gör att "själva oförutsägbarheten blir i sig förutsägbar" 

(Bergman 2011, s 109). Planering är en viktig punkt för att få livet att gå ihop, även att få 

hjälp av mor- och farföräldrar är av stor betydelse. Har man en högre position i organisationen 

tenderar man även vara mer tillgänglig än i andra fall, till exempel via telefon eller mail. Att 

arbete och familjelivet inkräktar på varandra kan vara påfrestande men även positivt då man 

känner att man har en kontroll över vad som sker i de två olika sfärerna. När det handlar om 

fri eller påtvingad tillgänglighet menar cheferna i Bergmans (2011) studie att de har valt 

jobbet själva och vill göra bra ifrån sig. De har en hög grad av flexibilitet i sitt yrke vilket 

även hjälper till att känna en frihetskänsla över hur och när arbetet ska förläggas. I 

intervjuerna sägs det även att man inte har reflekterat särskilt mycket över sina krav som man 

har på sig som chef, det ingår i jobbet och arbetsbelastningen ses som något normalt. Då 

kraven på tillgänglighet från arbetet ibland kan kännas pressande och bidra till dåligt samvete 

gentemot familjen, menar cheferna att de ändå trivs med sitt arbete. Problematiken är snarare 

att det är svårt att leva upp till förväntningarna på att kunna förena arbete och familjeliv. Det 

krävs mycket planering och en tydlig struktur för att lyckas med balansen (Bergman 2011, s 

109-110). 

 

Vidare skriver Bergman & Gustafson (2008) att det inte bara är arbetsgivaren som ställer krav 

i arbetet. Många har även en inre drivkraft som gör att man är tillgänglig för sitt arbete mer än 

man egentligen behöver. Man gör skillnad mellan två olika personligheter som arbetar mycket 

och som i hög grad är tillgängliga för sitt arbete. Den ena är en så kallad ‟overworker‟ som 

arbetar efter arbetsgivarens krav och som ofta har långa arbetsdagar. Den andra är 

en ‟workaholic‟ (Peiperl & Jones 2001, s 372), eller ‟willing worker‟ som det också kallas, 

som istället arbetar av egen stark drivkraft (Reeves 2001). En typisk ‟workaholic‟ kan även 

arbeta mer än vad arbetsgivaren kräver. Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa 

personlighetstyper då en engagerad arbetstagare ofta är en blandning av båda. Det handlar 

alltså om individens motivation till arbetet. Många arbetar av egen vilja och har ett stort 

intresse för sitt arbete, samtidigt som det kan finnas krav från arbetsgivarens sida om var och 

hur arbetsuppgifterna ska utföras (Bergman & Gustafson 2008, s 13).   

 

Kraven som ställs på oss individer inom de två sfärerna, är förknippat med att känna balans 

mellan de olika rollerna. För att kunna möta alla dessa krav och förväntningar som ställs på 

individen skriver Ericsson (2004) att det behövs resurser och förmågor att hantera dessa. 

Resurser kan man skaffa sig genom till exempel arbetslivserfarenhet och 

kompetensutveckling som man kan få via sitt arbete. Men ofta hamnar man i obalans mellan 

de krav som ställs och de resurser som finns, både vad gäller i arbetet och familjelivet 

(Ericsson 2004, s 14-16). Istället för att arbetet och hemmet ses som två uppdelade sfärer som 

lever i balans och harmoni, blir de varandras motpoler (Bergman & Gardiner 2007, s 402). 
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Hur hanterar anställda denna gräns för att arbete inte ska inkräkta på fritiden? I Allvin m.fl. 

(1999) studie svarar många att man planerar och strukturerar upp sin tid. Det finns de som 

delar upp sin dag i olika kortsiktiga mål. En deltagare i studien förklarar att han gör ett 

schema på morgonen med olika delmål som ska uppnås under dagen. När man uppfyllt dessa 

är man klar med sin arbetsdag och kan gå hem. Andra svarar även att de gör sin fritid mer 

organiserad genom att till exempel aktivt delta i någon sysselsättning eller är medlem i en 

förening som inte har någon koppling till arbetet. Vissa beskrev att de ägnade sig åt någon 

sport, mekade med bilar eller gjorde andra avkopplande aktiviteter. Detta gör att fritiden 

bygger upp ett motstånd så att arbete inte inkräktar på det övriga livet, man försöker göra 

fritiden mer betydande och meningsfull (Allvin m.fl. 1999, s 21). 

 

Forskningen om förhållandet mellan arbetsliv och övrigt liv kan sammanfattas i tre modeller 

som illustrerar och förklarar samspelet mellan arbete och familj, eller arbete och övrigt liv 

som vi valt att kalla det. För att tydligare kunna se hur relationen mellan sfärerna ser ut har vi 

valt att konkretisera det med hjälp av tre befintliga teoretiska modeller som vi förklarar här 

nedan. Modellerna är segmenteringsmodellen, konkurrensmodellen och 

överspridningsmodellen. Vi menar att dessa modeller även kan fungera som strategier för att 

skapa och bibehålla en balans.  

 

2.6 Relationen mellan arbete och övrigt liv 

2.6.1 Segmenteringsmodellen 

Under 1900-talet har meningarna om förhållandet mellan arbete och övrigt liv skiftat, skriver 

Allvin m.fl. (2006). Till en början tyckte samhällsvetarna att dessa två sfärer var helt skilda 

från varandra. På arbetet fick man ge uttryck för sina materiella behov och inom familjelivet 

fick man ge uttryck för sina sociala och känslomässiga behov. Denna uppdelning kallas 

segmenteringsmodellen där familjelivet blev en sfär där människan kunde koppla bort arbetet 

och samhällets krav och förväntningar. De olika sfärerna existerade parallellt utan någon som 

helst påverkan av varandra. Gränsdragningen mellan de båda sfärerna var tydlig och gav inte 

bara uttryck fysiskt utan även mentalt (Allvin m.fl. 2006, s 104- 106).  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Segmenteringsmodellen, omarbetad från Allvin m.fl. (2006). 
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2.6.2 Konkurrensmodellen 

En annan modell som förklarar uppdelningen mellan sfärerna är konkurrensmodellen, eller 

konfliktmodellen som den också kallas. Zedeck & Mosier (1990) förklarar att modellen utgår 

från att de två sfärerna tar energi och tid ifrån varandra, istället för att de har ett välbalanserat 

förhållande. Att ha framgång i den ena sfären kräver uppoffringar från den andra. Exempelvis 

om man är framgångsrik i arbetslivet krävs tid och energi från individen. Denna tid och energi 

tas då från det övriga livet. På så sätt förklarar också vissa teoretiker att familjen är en 

anledning till ineffektivitet och frånvaro från arbetet. Man utgår från att det finns en 

begränsad tid och energi för varje individ, och den tiden måste delas mellan de två olika 

sfärerna. Sfärerna konkurrerar med varandra om den tid som finns att tillgå (Zedeck & Mosier 

1990, s 241). 

 

Teorin om konflikten mellan arbete och övrigt liv anses vara den vanligaste utgångspunkten 

inom den senaste tidens forskning. Allvin m.fl (2006) skriver om en forskning som visade att 

det övriga livet hade en negativ påverkan på arbetslivet i större utsträckning än tvärtom. 

Samma forskning visade också att depression oftare bryter ut hos individer där familjelivet 

inkräktar på arbetslivet. Allvin m.fl (2006) menar att när det övriga livet påverkar och 

inkräktar på arbetslivet kan det visa sig genom sämre arbetsprestationer. En omvänd situation 

är inte lika enkel att se då man inte har likadana krav på sig själv inom det övriga livet som 

inom arbetslivet. Det övriga livet har inga konkreta krav på prestation så som arbetslivet har, 

och därför är det vanligare att det är omständigheterna i det övriga livet som påverkar 

arbetslivet (Allvin m.fl. 2006, s 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Konkurrensmodellen, omarbetad från Allvin m.fl. (2006) 

 

 

 

2.6.3 Överspridningsmodellen 

Den tredje modellen vi beskriver är överspridningsmodellen som också vidareutvecklats 

under senare tid. Enligt Allvin m.fl. (2006) ses de båda sfärerna ur ett helhetsperspektiv 

istället för som två konkurrenter. Överspridningsmodellen förklarar att det som händer i den 

ena sfären påverkar hur det går i den andra. Gränserna mellan de olika sfärerna är inte tydliga, 

utan upplevelser, erfarenheter och attityder i det ena området påverkar upplevelser i det andra. 

Det som händer i arbetslivet har alltså betydelse för hur man upplever det övriga livet, och 

tvärtom, och det kan vara av både positiv eller negativ karaktär (Allvin m.fl. 2006, s105- 106). 
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Allvin m.fl. (2006) skriver att genom överspridningsmodellen sprids alltså positiva 

upplevelser över till den andra sfären, vilket är gynnande för båda. På så sätt skapar ett 

glädjefyllt övrigt liv en positiv inställning i arbetslivet. Att kunna röra sig på detta sätt mellan 

de olika sfärerna och rollerna skulle troligtvis gör livet mer meningsfullt för varje individ, så 

länge sfärerna inte kräver mer tid än nödvändigt. Allvin m.fl. (2006) föramhåller också att 

genom överföring av positiv energi mellan de olika rollerna man har i livet skulle det rent av 

göra att den totala energin ökar. Ett flertal roller i livet kan ge individen ett ökat socialt stöd, 

personlig utveckling och nya, breddade perspektiv. Genom att uppleva framgång inom flera 

olika roller kan individen också utveckla sin självbild. Dessa goda effekter skulle i sin tur 

kunna kompensera upp de belastningar som samtidigt skulle kunna uppstå (Allvin m.fl. 2006, 

s 108).  Zedeck & Mosier (1990) förklarar modellen som att glädje på arbete sprider sig till 

det övriga livet och ger glädje även där. Ett visst beteende på arbetet gör att man har liknande 

beteende inom den andra sfären, man kombinerar rollerna och det finns inga direkta gränser 

för en individs handlande. Med tanke på att överspridningsmodellen är förhållandevis 

utforskad har modellen utvecklats. Tidigare genomförda studier av Payton- Miyazaki & 

Brayfield (1976 refererad i Zedeck & Mosier 1990, s 241) visar att känslan för arbetet i sig är 

en del av känslan och uppfattningen om livet i sin helhet. Med andra ord ökar känslan av 

tillfredställelse för övriga livet om man har en positiv känsla för arbetet. På samma sätt blir 

den allmänna känslan för det övriga livet negativ om man känner missnöje med sitt arbetsliv. 

Genom en beteendevetenskaplig syn på arbete kan man också förklara modellen genom att 

arbetet ger social gemenskap med andra. Där lär sig arbetstagaren värderingar, färdigheter och 

sociala förmågor som tas med till den andra sfären och på så sätt sprider man över attityder i 

ena sfären till den andra. Överspridningsmodellens effekter har till största del förklarats i 

positiva aspekter men även negativitet kan spridas över och påverka de båda sfärerna. 

Arbetsrelaterad stress kan skjuta undan positivitet i samspelet med familjen. Ett monotont 

eller tråkigt arbete kan göra att arbetstagaren inte blir stimulerad, och detta speglar av sig till 

den andra sfären då individen inte känner någon lust att göra något i hemmet eller med 

familjemedlemmar (Zedeck & Mosier 1990, s 241). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

Figur 3. Överspridningsmodellen, egen modell omarbetad från Allvin m.fl. (2006) 
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2.7 Sammanfattning 
Work- life balance är ett högaktuellt begrepp då flexibiliteten inom många arbetsområden 

blivit utbredd under den senaste tiden, vilket ställer krav på tillgänglighet. Det flexibla arbetet 

gör att de lösa arbetsvillkoren tränger in i det övriga livet och tenderar att sudda ut gränsen 

som finns där emellan. Hur detta upplevs är individuellt då man idag har olika krav från de 

olika sfärerna. Det finns inte mycket forskning inom området kring själva hanteringen av det 

flexibla arbetet och dess krav på och möjligheter till tillgänglighet. Fokus har legat på 

upplevelsen av det gränslösa arbetet och inte på strategier för att upprätthålla balansen. 

Genom att beskriva modellerna får man en tydligare bild av hur samspelet mellan sfärerna 

kan se ut för individen. Modellerna kan också ses som en strategi för upprätthållandet av 

balansen.   
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3. Metod 

I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod genom att utföra 

intervjuer. Valet av denna metod gjorde vi eftersom vi vill få en förståelse om 

universitetsakademiker upplever krav och tillgänglighet för arbetet, samt hur de hanterar 

balansen mellan arbetet och övrigt liv. Nedan redogör vi för hur vi har gått tillväga. Kapitlet 

inleds med en förklaring av vår förförståelse, följt av val av metod, urval, intervjuguide, 

datainsamling samt de etiska aspekterna som man bör beakta vid en kvalitativ studie. 

Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Förförståelse 

Innan vi påbörjade vår studie hade vi en förförståelse om att akademikers krav på 

tillgänglighet påverkade deras livssituation negativt, detta på grund av deras flexibla 

arbetsvillkor. Thurén (2008) skriver om förförståelse, som är en form av förkunskap 

människan besitter. Människan uppfattar inte verkligheten enbart genom sina sinnen, utan 

sinnesintrycken innehåller också tolkning. Hur människan uppfattar verkligheten har med 

förförståelsen att göra. Han menar att allt människan ser, hör, tycker och tänker bygger på en 

egen förförståelse. Förförståelse kan man säga utvecklas från fördomar till verklig förståelse 

(Thurén 2008, s 58-61). Uppsatsen ämnar undersöka hur kraven på tillgänglighet för arbetet 

hanteras av universitetsakademiker. Vi ville få en förståelse om hur de upplever krav utifrån 

deras livssituation och hur deras balans mellan arbete och övrigt liv hanteras. Vår 

förförståelse låg till grund för ett antagande om att människor i denna typ av yrke upplever 

krav som är påfrestande på grund av den höga arbetsbelastningen.  

 

Vår uppfattning är att det är svårt för människan att tillfredsställa kraven från båda sfärerna då 

de kan inkräkta på varandra och skapa en obalans. Detta på grund av människans alltmer 

hektiska liv och ökade krav från både samhället och från individen själv. Idag ska man bilda 

familj, göra karriär och hinna med träning etcetera. Tiden ska fyllas med meningsfulla 

aktiviteter och man ska vara uppdaterad om vad som händer runt omkring. Och allt ska gå 

snabbt och vara effektivt.  

 

3.2 Val av metod 
Vårt val av metod utgick från de frågeställningar och det syfte vi hade med studien. Vi tog 

beslut om vilka individer som skulle undersökas och hur studien skulle gå till. Utefter vår 

frågeställning ansåg vi att kvalitativ intervjustudie är den mest lämpliga metoden. Bryman 

(2011, s 341) förklarar att kvalitativ metod har till skillnad från kvantitativ metod, fokus på 

ord istället för siffror. Vidare skriver även Trost (2010, s 32) att inom kvalitativ forskning 

lägger man stort fokus på hur respondenterna uppfattar verkligheten då det är viktigt att få en 

förståelse, och inte bara en uppfattning om hur saker och ting förhåller sig till varandra. Vi 

ville på så sätt få fram begrepp och aspekter som vi inte tror att vi hade fått fram genom en 

enkätstudie. Bryman (2011, s 341) skriver att inom kvantitativ forskning ligger fokus istället 

på att samla in numerisk data. Detta tillvägagångssätt hade inte uppfyllt syftet med studien då 
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vi ville få en djupare förståelse. Patel & Davidson (2011, s 82) skriver att genom intervjuer får 

man reda på hur en individ uppfattar ett visst fenomen. Till skillnad från att göra en enkät har 

en intervju inga fasta svarsalternativ, utan genom intervjun skapas ett samtal mellan den som 

intervjuar och respondenten.  

 

Ett vetenskapligt förhållningssätt som vi inspirerats av är hermeneutiken, den så kallade 

tolkningsläran. Den går ut på att förstå och inte bara uppfatta verkligheten. Igenkännandet och 

empatin, att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker och känner är viktigt (Thurén 

2008, s 94-95). Även Patel & Davidson (2011) skriver att hermeneutiken innebär att man 

genom att tolka och studera ämnet försöker man förstå den mänskliga existensen. 

Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där forskaren kännetecknas 

av att vara öppen och engagerad (Patel & Davidson 2011, s 28-29). Efter intervjutillfällena 

kan vi se likheter med det hermeneutiska förhållningssättet. Detta då vi har utgått från 

respondenternas svar som därefter har tolkats och analyserats, deras upplevelser och känslor 

har fått stå i fokus. 

 

3.3 Urval 
Urvalsprocessen av de respondenter som skulle medverka i vår studie bestod av två steg. Då 

vår studie hade syfte att undersöka hur kraven på tillgänglighet hanteras av 

universitetsakademiker valde vi ett universitet i Sverige. På universitetet valde vi ut en 

institution, detta genom en kontaktperson vi hade på den valda institutionen. Sedan använde 

oss av ett så kallat målinriktat urval, som är ett vanligt urval inom kvalitativ forskning. Det 

innebär att forskaren väljer ut respondenter utefter vad forskningsfrågorna handlar om. På så 

sätt blir det större chans att frågorna i studien kan besvaras på ett tillfredställande sätt 

(Bryman 2011, s 434). Nästa steg i urvalsprocessen var att vi skickade ut ett mail till alla 

akademiker på den berörda institutionen. Med tanke på den tidsram vi hade när denna 

undersökning skulle göras valde vi att begränsa antalet respondenter till åtta stycken. Kvale & 

Brinkmann (2014, s 156) skriver att inom kvalitativa intervjuer är det vanligt att studier 

antingen har för många eller för få antal respondenter. Då vårt syfte inte var att generalisera 

utan att få en förståelse ansåg vi att åtta respondenter var ett bra antal.  

 

Efter mailutskicket fick vi svar från frivilliga personer som ville ställa upp på intervju och vi 

valde de åtta första som svarade. Detta gjorde att urvalet delvis utgjordes av slumpen, vi valde 

inte ut specifika personer utan vi hade förbestämt att genomföra åtta intervjuer. Av 

respondenterna var sex män och två kvinnor. Åldern varierade mellan 31-65 år och alla levde 

tillsammans med en partner. De flesta av respondenterna hade barn, men många av dessa var 

vuxna och hade flyttat hemifrån. Respondenternas befattningar varierar och likaså även deras 

anställningstid på universitetet. Eftersom de anställda på institutionen vet att studien 

genomförs väljer vi att inte ge ut mer information om vilka som medverkat i studien. 

 

3.4 Intervjuguide 

Innan intervjuguiden utformades läste vi litteratur om kvalitativ forskning. Detta för att få en 

bättre förståelse för hur man ska tänka och gå till väga kring skapandet av en intervjuguide. Vi 
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ville att den skulle bli så bra som möjligt och därmed få en djup förståelse av våra 

respondenters upplevelse. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju. Patel & 

Davidson (2011) skriver att denna form av intervju innebär att det finns vissa områden som 

ska beröras under samtalet, men att det finns ett stort utrymme i hur den utformas. Personen 

som blir intervjuad har stor frihet i hur frågorna besvaras. Frågorna i intervjuguiden kan 

komma i bestämd ordning men kan också variera under intervjuns gång (Patel & Davidson 

2011, s 82). Även Bryman (2011) skriver att i en semistrukturerad intervju kan frågor som 

inte ingår i guiden även ställas om det hör till ämnet. Han skriver också att denna typ av 

intervjuform är en flexibel intervjuprocess där vikten ligger i hur intervjupersonen tolkar och 

uppfattar frågan (Bryman 2011, s 415). Vår guide innehöll olika bestämda områden och det 

fanns även utrymme för följdfrågor under själva intervjun om det var något vi ville veta mer 

om. Därav var det en flexibel intervjuprocess. 

 

Intervjuguiden började med några neutrala frågor för att få en avslappnad tillvaro under 

intervjun, dessa var några bakgrundsfrågor som var av betydelse för sammanställningen. 

Därefter följde frågor som rörde det vi ville undersöka. Frågorna delades in i olika kategorier 

med underrubriker, detta för att det skulle bli enklare att se och utföra intervjun på bästa sätt. 

Intervjuguiden bestod av 22 frågor exklusive bakgrundsfrågorna. 

 

Vid utformandet av frågorna var några större och öppnare, så som exempelvis "kan du berätta 

hur en dag på arbetet ser ut för dig?" och "vad betyder ditt arbete för dig?". Vi var noggranna 

med att inte ha några frågor som innehöll negationer eller frågor som var ledande. Detta för 

att få respondentens verkliga upplevelse av situationen. Vi försökte även undvika frågor som 

kunde innebära direkta ja- och nej svar. I slutet av intervjuguiden fanns en fråga där 

respondenten fick möjlighet att säga om vi missat något väsentligt eller om denne ville dela 

med sig av något annat.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna utförde vi en pilotstudie på en försöksperson. Med 

pilotstudie menar Patel & Davidson (2011) att man testar en teknik för att få information eller 

att man prövar ett visst upplägg. Pilotstudien använder man på någon som kan liknas med den 

grupp människor man tänkt utföra undersökningen på. Denne ska motsvara den 

undersökningsgruppen, men i en liten skala (Patel & Davidson 2011, s 60). Efter utförandet 

av pilotstudien behövde vi strukturera om i guiden så att det blev ett bättre flyt mellan 

frågorna, innehållet var dock relevant för studien.  

 

3.5 Datainsamling 
De åtta intervjuerna genomfördes inom en tidsram på tre veckor. Sju intervjuer genomfördes 

på respondentens kontor i en tyst och ostörd miljö. Intervjun som inte genomfördes på ett 

kontor genomfördes istället i ett mindre klassrum på universitetet. Inför varje intervju hade vi 

de forskningsetiska aspekterna i beaktande och vi frågade om vi fick spela in intervjun. När 

man är intresserad av att veta vad respondenterna säger och på vilket sätt de säger det, är det 

lämpligt att spela in (Bryman 2011, s 428). Därför valde vi detta tillvägagångssätt och 

använde oss av ett inspelningsprogram på en dator. Andra tekniska hjälpmedel så som 
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mobiltelefoner var avstängda för att inte något skulle störa under tiden då intervjun pågick. Vi 

informerade respondenterna om att en av oss kommer att vara den som håller i intervjun, 

medan den andra kommer att sitta med och lyssna samt eventuellt ställa kompletterande 

frågor. Intervjuansvaret delades upp varannan gång, denna uppdelning gjordes för att båda 

skulle få tillfälle att genomföra intervjuer och utveckla sin intervjuteknik. Tiden var avsatt för 

cirka 30-60 minuter för varje intervju, detta för att varken vi eller respondenten skulle känna 

sig stressad. De flesta intervjuer var omkring 30 minuter långa och ingen pågick över 60 

minuter. 

 

När intervjuerna var genomförda började vi transkribera dem. Detta gjordes genom att lyssna 

på varje intervju och sedan skriva ner alla frågor och svar. Även skratt och andra 

känslouttryck skrevs ner för att kunna återge rätt sinnesstämning i samtalet. Efter 

transkriberingen skrevs alla intervjuer ut för att kunna få en bättre överblick av dem. Följande 

steg i processen var att ta ut det som ansågs viktigt ur varje intervju, detta genom att plocka ut 

rådata i enlighet med Lantz (2013). Hon skriver vidare att när man kodar skapas teman genom 

att intervjuerna kategoriseras och ställs samman. Detta speglar respondenternas svar och 

bearbetningen av materialet gör analysprocessen enklare (Lantz 2013, s 148-154). Nedan 

följer ett exempel på tematiseringen från en av våra intervjuer. 

 

  

 Tabell 1. Tematiseringstabell  

 

Transkribering Sammanfattning Kodning  Tema 

 

 

 

 

 

 

Här ska vi skr 

 

 

 

 

Intervjuerna resulterade i följande fyra teman: 

- Arbetets betydelse 

- Det flexibla arbetet 

- Balans- nödvändigt eller inte? 

- Betydelsen av att ha en strategi 

 

Dessa teman kommer senare att behandlas i uppsatsen under avsnittet analys och resultat. 

 

 

”[Skratt] vilken härlig 

fråga! Vad betyder det, 

hur ska jag förklara det? 

Jag har snackat om att 

pensionera mig, men jag 

tycker det skulle bli 

tråkigt. Jag skulle sakna 

arbetsglädjen om jag inte 

var här och jobbade.” 

Fortsätter arbeta trots att 

personen är i 

pensionsålder. Genom att 

inte arbeta skulle 

personen sakna glädjen 

som hen känner i arbetet 

Trivs på arbetet och 

känner en saknad om 

hen gick i pension. 

Arbetets 

betydelse 
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3.6 Etiska aspekter 

Något som är viktigt vid forskning är att sätta de etiska frågorna i centrum. Dessa ska vara i 

fokus och ska övervägas noggrant. Respondenten har rätt till sin integritet och värdighet. Vid 

utförande av intervju som metod är tystnadsplikten och konfidentialiteten två viktiga aspekter 

att ta hänsyn till (Trost 2010, s 123). Bryman (2011) skriver i sin bok om fyra etiska principer 

som man ska tänka på vid utförandet av en studie. Dessa har vi tagit hänsyn till och följt. Den 

första av dessa fyra principer är informationskravet, som innebär att respondenten ska få 

information om vad undersökningen innebär och hur den kommer gå till väga. Information 

om att deltagandet är frivilligt och att undersökningen kan avslutas när deltagaren vill ska 

också framgå (Bryman 2011, s 131). Till vår studie fick man själv höra av sig om man ville 

delta i undersökningen, därav blev den frivillig. Vi började intervjuerna med att informera om 

syftet med studien och gav övergripande information om vad uppsatsen handlar om. Var det 

något respondenten inte ville svara på eller var obekväm med, var det helt okej att inte svara 

på den aktuella frågan. När en av oss intervjuade lyssnade den andra och kom med relevanta 

följdfrågor rörande ämnet. Detta informerade vi respondenterna om för att de skulle känna sig 

mer bekväma i situationen.  

 

Den andra principen är samtyckeskravet. Denna princip innebär att varje respondent själv får 

bestämma över sitt deltagande. Om personen är under 18 år kan dess föräldrar behöva 

samtycka till deltagandet (Bryman 2011, s 132). Då man behövde höra av sig till oss för att 

delta i undersökningen, innebar det att personen i fråga själv bestämde över sin medverkan. 

Därmed blev det inget som var påtvingat, utan respondenten var medveten om sitt deltagande. 

Respondenterna var mellan 31 och 65 år, vilket gjorde att frågan om minderårig inte var något 

att ta hänsyn till.  

 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen. Personuppgifter och alla de uppgifter som rör 

personen som deltar i studien ska behandlas med stor konfidentialitet. Dessa får inte vara 

tillgängliga för utomstående (Bryman 2011, s 132). Det första vi informerade respondenterna 

om var att de var anonyma i intervjun. Vi frågade också om det var okej att spela in intervjun 

på datorn, för att det sedan skulle bli lättare att formulera och sammanställa svaren i uppsatsen.  

 

Den fjärde och sista etiska principen är nyttjandekravet. Med denna princip menas att den 

information som uppkommer om enskilda personer bara får användas för 

forskningsändamålet (Bryman 2011, s 132). Här var vi också noggranna med att informera att 

respondenternas uttalanden endast kommer att behandlas i uppsatsen och för dess syfte, inte 

till något annat. Efter avslutad intervju erbjöds även respondenterna att, när uppsatsen är 

färdig, få ta del av arbetet. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
När man gör en undersökning brukar man ofta tala om validitet och reliabilitet. Med 

validitet menar Patel & Davidson (2011) att man undersöker det man avser att undersöka. 

Det handlar om överensstämmelsen mellan vad man säger att man ska undersöka och vad 
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man faktiskt undersöker. Med god validitet för en kvalitativ studie innebär att man ska 

upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av något eller att beskriva en 

uppfattning. I en kvalitativ studie gäller validitet i hela forskningsprocessen (Patel & 

Davidson 2011, s 102 & 105). Vi anser att vi har relativt god validitet i vår studie. Vi 

ville få en uppfattning om hur universitetsakademiker hanterar balansen mellan arbete 

och övrigt liv och därför gjordes studien på ett universitet. Könsaspekten var inte något 

vi tog hänsyn till, då vi ville undersöka själva upplevelsen oavsett kön. I efterhand har vi 

insett att åldern kunde beaktats på respondenterna. Antingen skulle vi valt en målgrupp 

som var äldre och som redan genomgått familjelivet med små barn, eller inriktat studien 

på just småbarnsföräldrar. Detta hade gett en tydligare bild över att uppfattningen 

angående balansen kan upplevas olika beroende på var i livet man befinner sig.  

 

Vid utformandet av intervjuguiden var vi noggranna med vilka frågor och begrepp vi 

använde oss av. Detta för att respondenten inte skulle missuppfatta frågan och även att 

frågorna skulle vara relevanta för undersökningen. Vi använde oss även av 

datainspelning vid utförandet av intervjuerna, på så sätt har det varit enklare att kunna gå 

tillbaka och lyssna igenom dem en gång till. Detta för att veta att svaren är rätt uppfattade 

och därmed undvika missförstånd.  

 

Med reliabilitet menar man att undersökningen man utför görs på ett tillförlitligt sätt, det 

vill säga att om man skulle göra undersökningen igen, skulle det bli samma resultat. 

Kvalitativa forskare använder sällan begreppet reliabilitet då det är sammankopplat med 

validitetsbegreppet. Om exempelvis en respondent svarar olika på samma fråga vid ett 

annat tillfälle behöver inte det betyda att det är låg reliabilitet, utan respondenten kan ha 

fått ny insikt, ändrat uppfattning eller liknande. Reliabiliteten borde istället ses  som 

bakgrund för situationen som pågår vid intervjutillfället (Patel & Davidson 2011, s 106). 

Att göra studien på exakt samma sätt igen hade blivit svårt då vi använde oss av en 

semistrukturerad intervju. Denna intervjuform innebär att man har en del ämnen man 

skall beröra men att följdfrågor och nya frågor får inflikas, vilket det även gjordes under 

intervjuerna. Respondenterna är även individer som ändrar uppfattningar och kan bli 

påverkade av omständigheter som sker runt omkring dem. Därmed skulle det vara svårt 

att få exakt samma svar och förklaringar om studien gjordes igen. Dock menar vi att de 

huvudsakliga åsikterna och upplevelserna fortfarande finns kvar och inte ändras. Vi anser 

att informationen vi har fått fram av intervjuerna är relevant och av betydelse, och 

studien har därmed en relativt hög grad av reliabilitet.  
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4. Analys och resultat 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka strategier universitetsakademiker har för att 

kombinera arbete med övrigt liv. I följande avsnitt presenteras analysen och resultatet av vår 

studie. I texten kopplar vi samman vårt material med den teoretiska referensramen vi tidigare 

behandlat. Avsnittet är indelat utefter de teman vi fick fram under bearbetningen av 

datamaterialet. Dessa teman är arbetets betydelse, det flexibla arbetet, balans- nödvändigt 

eller inte och betydelsen av att ha en strategi. Hela analysen genomsyras av hur 

respondenterna medvetet eller omedvetet använder sig av olika hanteringsstrategier för att 

upprätthålla och skapa balans i livet. Vi avslutar avsnittet med att kortfattat behandla 

studiens frågeställningar.  

 

I arbetet med analysen hade vi hela tiden frågeställningarna i beaktande för att på så sätt 

kunna analysera de teman vi fick fram i datainsamlingen. Frågeställningarna är hur upplever 

universitetsakademiker krav på tillgänglighet för arbetet? Hur hanterar universitetsakademiker 

balansen mellan arbetet och övrigt liv? 

4.1 Arbetets betydelse 

”Man upplever en helhet eftersom man jobbar […] Att jobba är viktigt, en del av livet”, säger 

en respondent. Att arbetet har väldigt stor betydelse för respondenterna är ett tydligt mönster i 

intervjuerna. Det som är mest centralt är de sociala kontakterna man får genom både kollegor 

och studenter, samt känslan av att man utvecklas och får arbeta med det man tycker är 

intressant. En av deltagarna nämner till och med att arbetet är ”ett genuint intresse”. Likadant 

uttrycker en annan respondent att arbetet har utvecklats till att bli ett intresse genom att man 

fördjupat sig och upptäckt nya saker inom området. Detta kan medföra att man tenderar arbeta 

mycket och arbetet kan även inkräkta på fritiden. Tiden de lägger på arbetet ses för de flesta 

inte som något problem så länge man har en kontroll över förhållandet mellan arbetet och det 

övriga livet. Istället för att läsa en skönlitterär bok när man är hemma läser man en kursbok, 

just för att man tycker att det är så intressant. Något vi även anser spegla den positiva 

inställningen till arbetet är att äldre respondenter nämner att de kunde varit pensionärer vid 

det här laget, men att de valt att stanna kvar i arbetslivet. Detta tolkar vi som att det föreligger 

hög grad av trivsel på arbetsplatsen. En av anledningarna till att de fortsatt arbeta kan vara att 

det är av betydelse att känna sig behövd och att ha en sysselsättning. En respondent svarar 

följande på frågan om vad arbetet har för betydelse: 

[Skratt] vilken härlig fråga! Vad betyder det, hur ska jag förklara det? Jag 

har snackat om att pensionera mig men jag tycker det skulle bli tråkigt. Jag 

skulle sakna arbetsglädjen om jag inte var här och jobbade. Så det är nog 

arbetsglädjen som är bäst. 

Att man stannar kvar på arbetet trots att man har uppnått pensionsålder är något som vi kan 

utläsa även av en annan respondent som berättar "jag är ju pensionsmässig men jag har 
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stannat kvar och det gör man väl inte om man inte trivs på jobbet". Citatet visar tydligt på att 

respondenten känner en arbetsglädje och hög trivsel på arbetet.  

 

Allvin m.fl. (2006, s 108) menar att inom överspridningsmodellen har känslorna en 

påverkande effekt, känslorna i de olika sfärerna smittar av sig till varandra. Här är 

gränsdragningen otydlig då positiva och negativa känslor sprids mellan dem. Vi tolkar det 

som att om man känner exempelvis arbetsglädje, som respondenterna i citaten ovan säger sig 

uppleva, tenderar känslan av glädje att smitta av sig även i hemmet. Därför är trivsel på 

arbetet en viktig faktor då den kan spegla av sig till resterande delar i livet. 

 

Ovanstående citat visar även tydligt att arbetet har en central roll i människans liv, i enlighet 

med vad Ericsson (2004) skriver. På grund av att man spenderar mycket tid på arbetsplatsen 

får man sociala kontakter och man delar arbetsuppgifter med kollegor, vilket bidrar till att 

man känner en trivsel med sitt arbete (Ericsson 2004, s 9). Respondenterna upplever en 

gemenskap med kollegorna, de har en känsla av tillhörighet och de känner att de bidrar med 

något. Med tanke på att arbetet är en stor del av människans liv blir det en omställning när 

man sedan ska gå i pension, tiden man arbetade ska istället fyllas ut med andra aktiviteter. Vi 

anser att människan mår bra av att vara sysselsatt och därför är det många i pensionsålder som 

väljer att fortsätta arbeta. 

 

Respondenterna är positiva till sitt yrke och trivs bra då de upplever att de utvecklas och får ta 

eget ansvar över sitt arbete. Något som nämns av alla respondenter är de flexibla 

arbetsvillkoren. Samtliga är positiva över den frihet de känner i sitt arbete på grund av det 

flexibla arbetet. De får själva påverka hur de lägger upp och utför sina arbetsuppgifter. En 

annan viktig del av deras arbete är att få möjlighet att inspirera och förmedla sin kunskap 

vidare till andra människor. Detta bidrar till en känsla av att vara betydelsefull och skapar 

även relation och bra kommunikation med studenterna. Ett citat som är beskrivande för 

känslan till deras yrke kan vi utläsa av en respondent. Han uttrycker med en fin känsla och 

försiktig stolthet att   

Jag har haft ganska många olika arbeten innan, men just det här arbetet är 

kanske det första som jag riktigt känner att jag kan identifiera mig med 

och det skulle jag vilja säga betyder ganska mycket för mig […] i 

kompisgruppen och så vidare har man ju blivit akademikern nu då, man 

blir hånad för det och trackad för det. Fast någonstans så i grund och 

botten är det något man är lite stolt över. 

Att arbetet har stor betydelse för respondenterna är ett tydligt tema som är genomgående i 

intervjuerna. För många respondenter är arbetet även deras intresse. På deras arbetsplats får de 

möjlighet att inspirera och sprida sin kunskap vidare till studenterna. Nära och goda 

relationerna till kollegorna skapar trivsel. Det flexibla arbetet som gör att de själva får ansvara 

för tiden och utförandet av arbetsuppgifterna är också av stor vikt för respondenterna. 
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4.1.1 En hög arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen uppfattas olika mellan respondenterna vilket beror på att kraven i arbetet 

skiljer sig åt. Detta är beroende på vilka arbetsuppgifter de har och även de inre kraven är av 

betydelse i sammanhanget. Några av respondenterna reflekterar mer över hur deras 

arbetslivssituation ser ut i förhållande till det övriga livet. Detta kan vi koppla till den 

reflexiva och den oreflexiva formen av tillgänglighet, hur reflekterande man är över sin 

situation (Bergman 2011, s 117). En respondent menar att en av anledningarna till den höga 

arbetsbelastningen är att det är högt söktryck till programmen och att universitetet tar in fler 

studenter än vad som är optimalt. Hon uttrycker också att hon undervisar mer och har även 

distanskurser att ta hänsyn till. Även de respondenter som forskar känner att de inte alltid 

hinner med det de skulle vilja innan arbetsdagen är slut. Istället blir det lätt att dessa personer 

fortsätter arbetet hemifrån, just för att tiden för till exempel forskningen inte finns på 

arbetsplatsen. Några andra respondenter uppfattar vi som mindre reflekterande över sin 

arbetssituation. Dessa är istället mer accepterande över sin situation och att spendera mycket 

tid och energi på arbetet ses som något normalt. När det handlar om den höga 

arbetsbelastningen menar en respondent att ”det är så arbetet ser ut, det är som det är”. Den 

höga arbetsbelastningen upplevs av deltagarna att gå i perioder, det är kopplat till hur kurserna 

är lagda. Några av respondenterna menar att hög arbetsbelastning kan leda till stress, dock 

underlättar det att man kan lägga upp sitt arbete själv. Det kan även uppfattas som stressigt i 

perioder då man arbetar efter en deadline, som exempelvis om man skriver en avhandling. En 

respondent uttrycker sig på följande sätt:  

Det finns nog egentligen aldrig något riktigt slut när det gäller arbetet [...] 

rent förberedelsemässigt, till exempel inför undervisning, så kan man ju 

förbereda sig dygnet runt, det finns alltid något ytterligare [...] det vi håller 

på med är så kopplat till att det rör sig hela tiden. 

Att arbetsbelastningen uppfattas som hög av många respondenter tolkar vi har att göra med 

bland annat dagens samhällsutveckling. Idag ställs höga krav och förväntningar på människan 

att man ska vara aktiv, prestera bra, delta i olika sammanhang och därmed hinna med mer än 

vad det finns tid till. Ericsson (2004) skriver om de krav som upplevs komma från arbetets 

sida. Då samhället förändras medför det att även arbetsmarknaden förändras, vilket i sin tur 

gör att människan måste hålla sig uppdaterad och utvecklas kunskapsmässigt (Ericsson 2004, 

s 17). Även Allvin m.fl. (2006) skriver om att på grund av expansion och konkurrens måste 

företagen anpassa sig, vilket sätter press på människan att vara aktiv och prestera i arbetet. 

Det blir upp till varje enskild människa att ansvara för sin egen gränsdragning (Allvin m.fl. 

2006, s 17-18). Då dagens samhälle ständigt strävar efter att utvecklas, allt ska gå snabbare 

och vara effektivare, inte minst människans livssituation har förändrats. Vi ska hinna med fler 

aktiviteter, vara tillgängliga på flera platser och för olika människor. Många upplever nog att 

tiden inte alltid räcker till. Kraven på oss människor har förändrats över tid men det har inte 

timmarna på dygnet gjort. Vill man sträva mot en framgångsrik karriär kan arbetet kräva mer 

tid än vad som finns att tillgå. Detta belyser en av respondenterna i följande citat: ”Visst, 100 % 

är det som gäller. Men om man ska visa framfötterna här, det här uppdraget, men du visar att 



24 
 

du kan, då får du sitta och jobba på kvällarna”.   

 

Vi kan koppla arbetstiden till Noon & Blyton (2007) som skriver att arbetstimmarna har 

förändrats. Arbetstidsförkortningen på 70-talet gjorde att man istället för att arbeta 12 timmar 

per dygn, begränsade arbetsveckan till 40 timmar. Även om begränsningen finns arbetar 

många människor betydligt mer än 40 timmar. Detta har gjort att work- life balance-frågan är 

mycket relevant (Noon & Blyton 2007, s 353-378). Vi utläser från vår studie att 

respondenterna lägger ner många timmar på sitt arbete och många tenderar att arbeta mer än 

40 timmar i veckan.  

 

4.2 Det flexibla arbetet 
Något som genomsyrar respondenternas yrke är att de har ett synnerligen flexibelt arbete. 

Dock har vissa ett mer flexibelt arbete än andra, men alla uttrycker att de upplever en viss 

grad av flexibilitet. Flexibiliteten ger sig i uttryck genom att respondenterna inte känner att de 

är bundna till att utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen, utan kan arbeta med vissa 

uppgifter på annan en plats. Att arbetet inte är bundet till en speciell plats eller tid är generellt 

något respondenterna tycker är positivt.  Detta visas tydligt i citatet nedan där en respondent 

svarar på frågan om han har ett flexibelt arbete. 

Det har jag ju definitivt. Det är väl det som är den största fördelen, att jag 

helt och hållet i princip kan göra upp mitt arbete som jag vill utöver den 

schemalagda undervisningen. Förberedelser före, tentarättning och så 

vidare kan jag mer lägga upp inom de tidsramar som finns. 

På samma fråga svarar en annan respondent att ”jag satt här och jobbade i söndags”. Vidare 

berättar han att han även satt hemma och jobbade några timmar tidigare på morgonen. Det 

flexibla arbetet är av stor betydelse och uppfattas som positivt. Allvin m.fl. (2006) beskriver 

två riktningar för uppnå ett flexibelt arbete. Vi anser utifrån intervjuerna att våra respondenter 

kan liknas arbeta likt riktningen „flexibelt genom förtroende‟. Då arbetar man självständigt 

samt tar eget ansvar för sitt arbete och sina uppgifter (Allvin m.fl. 2006, s 30-35 & 44). Detta 

är något som alla respondenterna uttrycker sig om att de får göra, då de anser att de har ett 

relativt flexibelt arbete. 

Dels är det (arbetet red anm.) flexibelt på det viset att man själv, för det 

mesta bestämmer vad man ska göra för olika saker. Och sen att jag gör 

olika saker i jobbet då. Det är ju egentligen mötestider som är bundna, 

mötestider och lektionstider. 

Att ha ett flexibelt arbete innebär frihet under ansvar, och precis som Allvin m.fl. (2006) 

skriver påverkar arbetets uppläggning också var och hur man drar gränsen mellan arbete och 

övrigt liv. Det flexibla arbetet ställer krav på tillgänglighet som i sin tur kan göra att arbetet 

inkräktar på det övriga livet. Arbetsmarknaden präglas idag till stor del av flexibla 

arbetsvillkor vilket också innebära att ansvaret att hålla isär de båda sfärerna ligger på 

individen (Allvin m.fl. 2006, s 103-104). På samma sätt förklarar även Bergman & Gardiner 
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(2007, s 401) att det har blivit ett individuellt ansvar att hålla isär sfärerna och att det handlar 

om en konkurrens mellan kraven som ställs inom de båda. Genom intervjuerna kommer vi 

fram till att respondenterna har olika strategier för att upprätthålla en gränsdragning mellan 

sfärerna, vilket vi återkommer till längre fram i detta avsnitt. 

 

4.2.1 Att vara eller inte vara tillgänglig 

Bergman & Gustavson (2008, s 13) skriver om tillgänglighet i tid och rum, vilket är ett 

exempel på de krav det flexibla arbetet medför. Respondenterna uttrycker att de kan planera 

sin tid hur de vill, att deras arbetsdagar är fritt upplagda, förutom de föreläsningstider och 

möten som de är styrda av. Precis som Allvin m.fl.(2006, s 103-104) skriver påverkar arbetets 

flexibilitet även gränsdragningen mellan arbete och det övriga livet. Genom att ta med arbetet 

hem och utför arbete man i vanliga fall skulle utföra på arbetsplatsen, inkräktar arbetet på det 

övriga livet. För en del kan detta upplägg vara ett problem och medföra negativa 

konsekvenser, medan andra ser det som något positivt. Att arbeta hemma är för många 

kopplat till att man kan slappna av på ett annat sätt än på arbetsplatsen och där slipper man 

även bli störd. Men precis som man kan bli distraherad av något på arbetsplatsen kan man 

även bli distraherad av saker som måste göras hemma. Detta visas i svaret från en respondent, 

på frågan om det är enklare att utföra arbetsuppgifter på arbetsplatsen än hemma. 

Det är klart att det kan upplevas som störande om man ska sitta och skriva 

och man alltid har någon som knackar på dörren, då blir man ju avbruten i 

sina tankar och då är det ju att föredra att sitta någon annanstans […] och 

det är ju skälet, att man ska kunna koncentrera sig. Sen är det ju inte alltid 

lätt att sitta hemma heller. Då får man annat som stör en på ett sätt, ‟oj, 

vad mycket disk!‟, speciellt när man ska rätta tentor [Skratt]. 

Några av respondenterna bor inte i samma stad som arbetsplatsen är belägen, vilket gör att de 

behöver åka tidigt hemifrån och även ibland lämna arbetet tidigare för att inte komma hem för 

sent. De uttrycker att flexibiliteten är positiv då de inte heller alltid behöver lämna hemmet för 

att kunna arbeta. De upplever en partiell tillgänglighet där de inte har ett krav på att vara på 

arbetsplatsen utan endast behöver vara kontaktbara (Bergman 2011, s 112-113). ”Nu ska jag 

jobba två timmar den här kvällen och då kan jag vara hemma när barnen sover, så kan frun 

åka och träna”. Genom att arbeta hemifrån kan man samtidigt som man arbetar även vara 

närvarande för exempelvis barnen. På detta sätt går också arbetets sfär in i det övriga livets 

sfär och istället för att de blir åtskilda bildas ett område där de förenas. Uppdelningen blir inte 

tydlig utan gränsen suddas ut och kan medföra stress och oro vilket vi kan utläsa av följande 

citat: 

Ja, det är väl egentligen det som är problemet, att det är väldigt lätt att ta 

med sig hem […] du kan ju ha det (arbetet red anm.) i huvudet också. [...] 

Det är alltid något du tänker på, så det är lätt att ta med sig hem. 

Respondenten uttrycker problem med arbetets gränslöshet då arbetet alltid är i tankarna, 

oavsett om han är på arbetsplatsen eller inte. Vi kan se att sfärerna konkurrerar om hans tid 

när han också uttrycker att om fler timmar hade funnits till fritid skulle han känna en oro. 
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Detta på grund av att han är van vid att ständigt arbeta. Att sfärerna konkurrerar om 

individens tid kan vi utläsa i konkurrensmodellen. Denna modell är en vanlig utgångspunkt 

inom forskningsområdet (Allvin m.fl. 2006, s 107). De kraven respondenten känner i arbetet 

gör att han inte får den tid han vill till familjen och det övriga livet. Dock är det istället 

arbetslivet som påverkar det övriga livet i en negativ mening, istället för tvärtom.  Även 

dagens teknik gör att respondenterna känner ett krav på tillgänglighet utan att kravet är uttalat. 

Av deras svar kan vi utläsa att de har en tendens att logga in på mailen även efter ordinarie 

arbetstid. Detta är inte för att arbetsgivaren kräver det utan för att de känner ett visst ansvar att 

ha mailen över uppsikt. En respondent uttrycker sig på följande sätt på frågan om det finns 

någon gräns för tillgängligheten ”jag svarar på mail, alla möjliga tider [...] Det är så lätt att 

råka titta på mailen, så jag kan svara en lördagskväll.” På följdfrågan om han kollar mailen 

även hemifrån svarar samma respondent 

Nu har jag ju mailen i mobilen också, det hade jag inte förut. Men då gick 

jag ändå och kollade. Det är lite sådär att jag måste känns det som [...] så 

frågan är om jag stressar mer eller mindre av att den är där. Ibland får jag 

ett mail som stressar mig mer och då tänker jag ju att det var dumt att jag 

kollade mailen, för då börjar jag ju grubbla på det. 

Inte heller under semestern har en annan respondent släppt arbetet, utan hon kan logga in på 

mailen och svara på mail som är arbetsrelaterade. Tillgängligheten gentemot arbetet är med 

andra ord väldigt hög och kravet att logga in för att läsa mailen är outtalat, men är ändå något 

respondenterna gör. Ett flexibelt arbete är till stor del något som respondenterna anser vara 

positivt, ”de positiva fördelarna överväger”. Att arbetet inte behöver vara bundet till en 

specifik plats eller tid gör att de kan anpassa sitt arbete utefter andra förhållanden i livet, så 

som barns fritidsaktiviteter och sin egen fritid. Vi tolkar det dock som att på grund av att man 

har ett flexibelt arbete, arbetar många mer än vad de egentligen behöver, då de till stor del styr 

över sin egen arbetstid. En negativ aspekt av det flexibla arbetet är att man inte känner att man 

kan lämna arbetet på arbetsplatsen och ha fritid så fort man lämnar. De flesta av 

respondenterna uttrycker att de tänker på arbetet även efter arbetstid, de är alltså tillgängliga 

rent psykiskt, men också fysiskt då mail- och telefonkontakt kan förekomma. Tillgängligheten 

för arbetet efter ordinarie arbetstid är med andra ord hög.   

 

4.2.2 Inre stark drivkraft 

Från intervjuerna kan vi utläsa att det finns outtalade krav och dessa kommer till största del 

från respondenternas inre starka drivkrafter i arbetet. En personlighetstyp som kännetecknas 

av att ha en inre drivkraft och att vara engagerad i arbetet kallas ‟workaholic‟. Denna drivs av 

sin egen motivation till arbetet. En annan personlighetstyp kallas ‟overworker‟ som istället 

arbetar mycket och långa dagar, mestadels på grund av krav från arbetsgivaren (Peiperl & 

Jones 2001, s 372). Vi kan dra paralleller från dessa personlighetstyper till de flesta av 

respondenterna. Då många uttrycker en arbetsglädje och att arbetet är ett intresse blir man 

oftast även mer engagerad i arbetet. Arbetsglädje och engagemang gör att man känner sig 

motiverad att utföra sitt arbete och detta leder ofta till att man arbetar mer än vad som krävs.  
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Att läsa mailen en helg är alltså inget problem utan det visar på ett engagemang. En 

respondent uttrycker att den inre drivkraften är viktig om man vill göra karriär i arbetet. “Och 

det är sådant som inte ingår i tjänsten, egentligen kan man säga nej men man säger ja, därför 

att det är meriterande”. Denna känsla av motivation till arbetet kan vi koppla till tillgänglighet 

för arbetet för att man vill det (Bergman 2011, s 114-116). Tillgängligheten upplevs inte som 

något krav utan det upplevs som att det är styrt av individens fria vilja att vara tillgänglig på 

detta sätt. Det beror delvis på de flexibla arbetsvillkoren, att respondenterna har stora friheter 

att välja när och var arbetet ska utföras, men också på inre starka drivkrafter. Det kan dock 

leda till att man arbetar mer än man hade gjort om man inte haft ett flexibelt arbete. Men med 

tanke på att man arbetar mycket på grund av engagemanget man känner för arbetet är det 

heller inget man reflekterar över, det blir en oreflexsiv tillgänglighet. Genom att inte 

reflektera över de krav som ställs från arbetsgivaren och de krav man har på sig själv, kan det 

bidra till att man inte upplever några problem. Att reflektera över sin arbetssituation kan 

däremot göra att man upplever kraven som svåra att hantera och man kan känna en påtvingad 

tillgänglighet. Karriärmöjligheter inom organisationen är något som Noon & Blyton (2007) 

också skriver om. De menar att ju mer man presterar i arbetet desto högre blir också kraven på 

individen i arbetet. Detta kan vara en förklaring till att människan arbetar mer och spenderar 

mer tid till arbetet än vad som är nödvändigt från arbetsgivarens sida. Genom att ha en inre 

drivkraft och ett engagemang till sitt arbete tenderar kraven att öka (Noon & Blyton 2007, s 

353-378). 

 

4.3 Balans- nödvändigt eller inte? 

Då vår studie undersöker hur man hanterar det gränslösa arbetet var frågan om hur man 

upprätthåller balansen mellan de olika sfärerna också aktuell. Ericsson (2004) skriver att ofta 

hamnar arbetet och det övriga livet i obalans. Han skriver vidare att för att kunna hantera 

kraven som ställs på individen behövs resurser och förmågor, detta genom exempelvis 

arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling från arbetet (Ericsson 2004, s 14-16). När man 

varit verksam i arbetslivet i många år har det blivit enklare att hantera kraven från de olika 

sfärerna, menade de äldre respondenterna. De yrkesverksamma åren har gjort att man blivit 

mer säker i arbetet och fått mer erfarenhet. Detta har gjort att dessa respondenter inte blir lika 

stressade när oväntade situationer uppstår, utan de har lärt sig hur det ska hantera det på bästa 

sätt. Bergman (2011, s 109-111) skriver den oförutsägbara tillgängligheten, som innebär att 

krav ställs på den anställde när något oväntat händer. Genom erfarenhet har respondenterna 

lärt sig att hantera den oförutsägbara tillgängligheten och plötsliga händelser behöver inte 

innebära problem.  

Det kan man säga att jag nu är mycket lugnare och så vidare. Jag är aldrig 

orolig för någonting i jobbet eller såhär. Och det är för att man blir lite mer 

komfortabel när man blir äldre. När jag var yngre var det mycket svårare 

att hålla isär de här kraven som man hade. Då kunde jag periodvis känna 

mig lite nervös för att hantera allting.  

De flesta av respondenterna upplever att de har balans mellan arbete och övrigt liv. 

Respondenterna som har vuxna barn menade att det var annorlunda när barnen var små. Då 
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var det mer att anpassa sig efter, till exempel skulle barnen hämtas från förskola och sedan var 

det träningstider som man skulle rätta sig efter. Att balansen var annorlunda när man var 

småbarnsförälder är något vi kan utläsa på citatet nedan. På frågan om man skiljer på arbete 

och övrigt liv svarar en respondent:  

Kanske inte lika mycket nu som när man hade barn hemma till exempel. 

Men då var det på något vis självprioriterande att när man var hemma så 

var man ledig. Men nu spelar det inte så stor roll om jag sitter och skriver 

ett utlåtande eller rättar tentor hemma, det är liksom ingen som kräver ens 

uppmärksamhet på samma sätt som tidigare.  

En annan respondent förklarar också att det var annorlunda då barnen var små. Han menade 

att balansen mellan sfärerna påverkades men att känslan av otillräcklighet upplevdes i arbetet 

och inte mot familjen, familjen har alltid fått komma först. “Sen har jag väl aldrig upplevt 

någon otillräcklighet när det gäller att ta hand om familjen [...] det har jag nog helt enkelt 

prioriterat”. Detta är något som Casinowsky (2010, s 41-44) också skriver om, att det speciellt 

är småbarnsföräldrar som upplever problem och konsekvenser av tillgängligheten och de krav 

som de medför. Många respondenter uttrycker att det framförallt är under tiden när man har 

yngre barn som gränsdragningen är viktig, då det är betydligt mer saker som man måste ta 

hänsyn till och anpassa sig efter.  

Idag är det annorlunda, idag är det också en mindre komplicerad tillvaro. 

Man har skeden i livet då det är mycket som ska fungera helt enkelt och 

det är naturligtvis det här med barn. Allt konkurrerar med ens intresse och 

då räcker man inte riktigt till helt enkelt. 

Men vad är balans? Begreppet är en individuell tolkning då alla inte förklarar balans på 

samma sätt. ”Jag förstår vad balans betyder och jag förstår att en del måste se till att skapa en 

gräns, men jag har inte hamnat i den situationen, jag har inte behövt det”. Uttalandet visar att 

balans inte är nödvändigt för alla. Vi menar att balans i sig inte alltid handlar om att ha en 

gränsdragning utan balans kan uppstå på andra sätt. I detta fall är det en form av balans för 

respondenten, att inte ha en tydlig gränsdragning. Han förklarar, precis som många av de 

andra respondenterna, att behovet av en gränsdragning vad viktigare när barnen var små. 

Följande citat förklarar en annan syn på balansen, på frågan om respondenten skiljer mellan 

arbete och övrigt liv:  

Ja till viss del gör jag nog ändå det men det är klart att de går in i varandra, 

de möts ganska ofta. Men jag försöker ändå att när jag jobbar så jobbar jag. 

Jag tror att med det så får man ändå tillgång lite mer fritid än vad man 

skulle få om man om man såg det som en helt sammansmält massa. 

Gränsdragningen är viktig för att kunna känna en form av uppdelning och för att kunna ägna 

sig åt fritid när han inte arbetar. Detta upplägg är viktigt för respondenten just för att de båda 

sfärerna inte ska tränga in i varandra allt för mycket. Noon & Blyton (2007) skriver att 

balansen mellan arbete och övrigt liv är en central del i människans liv. Men det är inte 
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nödvändigt för alla att ha en tydlig gränsdragning då det inte behöver vara ett problem att 

arbetet tränger in i det övriga livet och vice versa (Noon & Blyton 2007, s 353-378). Vi kan se 

tydliga tendenser till att det var av större vikt när respondenternas barn var små, då det 

familjelivet krävde att man var mer närvarande.  

 

Vi kan även dra kopplingar till segmenteringsmodellen där arbete och övrigt liv är som två 

skilda sfärer, utan en sammankoppling (Allvin m.fl. 2006 s, 104-106). Vi uppfattar det som att 

respondenterna drog en tydlig gräns för de olika sfärerna när de hade barn som var små. Nu 

när barnen är vuxna och inte längre bor hemma finns inte behovet av att dra denna tydliga 

gräns, utan de upplever en överspridningseffekt mellan de olika sfärerna. Som Zedeck & 

Mosier (1990 s, 241) förklarar att positiva känslor på arbetet sprider positiva känslor till det 

övriga livet, ser vi också att det fungerar tvärtom. En respondent upplever det stressande med 

kraven som ställs i arbetet och detta påverkar hans relation till familjen. Han uttrycker 

att ”arbetet inkräktar för mycket. Det påverkar familjelivet att till exempel inte kunna vara så 

mycket med sin familj som man skulle vilja”. Detta skriver även Guest (2002 s, 257) om, att 

work-life balance begreppet blivit omtalat på grund av de ökade kraven man känner i 

arbetslivet. Detta i sin tur påverkar relationen med familjen, och det blir lätt att familjen 

hamnar i skymundan. Vidare förklarar respondenten att ”man ska ju inte ta allt för givet 

egentligen, när det gäller relationen mellan människor”. Han upplever att kraven han känner i 

arbetet påverkar hans övriga liv negativt, och genom att familjen tas för givet hamnar de lätt i 

bakgrunden. Samtidigt konkurrerar sfärerna om hans tid, och det blir lätt att arbetet tar tid som 

han hade velat spendera med familjen. 

 

4.3.1 Fritid- en fri tid? 

Att fritiden har stor betydelse säger alla respondenterna. En respondent uttrycker att "den har 

ju såklart egentligen ännu större betydelse för det är ju där man ändå gör det man helt och 

hållet frivilligt vill göra. Det här är ju i slutändan ändå bara ett jobb". Dock menar samtliga 

respondenter att man inte skulle uppskatta fritiden så mycket som man gör om man inte hade 

arbetat. Kombinationen mellan arbete och fritid gör fritiden betydelsefull. Det är på fritiden 

man hinner umgås med familjen, delta i olika fritidsintressen och utföra fysisk träning. 

Däremot har arbetet en tendens att flyta in i det övriga livet och därigenom påverka fritiden. 

Även om man befinner sig hemma så kan tankarna på arbetet förekomma. Fritiden kan ibland 

hamna i bakgrunden och bli bortprioriterad. Gällande frågan om man upplever en 

otillräcklighet i det övriga livet menar många respondenter att i stressiga perioder i arbetet, 

prioriteras oftast familjelivet. Det som blir mindre viktigt i sådana sammanhang blir just sin 

egen fritid och man väljer bort tiden för egna intressen. En respondent uttrycker sig på 

följande sätt angående fritiden:  

Fritid vet jag ju knappt vad det är då.. [Skratt] i och med att jag jobbar 

jämt. Men det är klart att jag tycker väl friheten i att få göra det jag gör, är 

viktigare än att jag skulle vara befriad från möjligheten att göra det jag vill 

göra. Fritiden får inte vara något tvång. 
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Samma respondent fortsätter förklara att man på fritiden lätt kan sätta igång olika projekt, som 

till exempel en nyköpt villa som behöver renoveras. Vidare fortsätter han att man kan se det 

som om att det kanske inte är jobbet som är det jobbiga, det kan vara fritidsprojekten som blir 

jobbiga. "Det är nog balansen mellan arbete och arbete som är det riktiga problemet". 

Ericsson (2004) beskriver på liknande sätt att kravet för att få tid till fritid kan vara ett 

problem snarare än att faktiskt skapa en aktiv fritid. Att få tid till att koppla bort arbetet blir ett 

krav i sig, och detta krav kan bli svårt att tillfredsställa (Ericsson 2004, s 17). 

 

Samtliga respondenter ägnar sig åt någon fritidsaktivitet på fritiden. Många utövar någon 

fysisk aktivitet såsom volleyboll, löpning och golf. Några är även med i en förening, sjunger i 

kör eller spelar teater. Sen är även tid för familj, barn och barnbarn något man värderar högt.  

…och då vet jag att då är det ju ingen tid till jobb just då så då tränger jag 

ju undan det lite. […] Sen är jag ju med och spelar teater i en teatergrupp 

också det är en gång i veckan […] det blir ju också en stund och det är 

skönt. Jag tror man nästan..[Fundersam] Har man inget inplanerat så hade 

jag nog riskerat att jag jobbade mer.  

Genom att ha inplanerade aktiviteter skapas en tid där respondenterna får ägna sig åt intressen 

och aktiviteter de tycker om, på så sätt blir fritiden mer betydande. Det blir även lättare att 

koppla bort tankarna på arbetet under tiden då man aktivt utför någon aktivitet. Man vet att 

'just den tiden så ska jag göra det där'. Guest (2002) påpekar att tidigare forskning visat att det 

är bra för den mentala hälsan att utöva specifika aktiviteter på sin fritid. Att man har 

inplanerade aktiviteter är bättre än att ha en ledig tid utan åtaganden (Guest 2002, s 263). Att 

respondenterna har olika intressen som de ägnar sig åt på sin fritid kan vi även koppla till 

Allvins m.fl.(1999) studie.  Där deltog flera anställda i någon sysselsättning eller var medlem 

i en förening som inte hade någon koppling till arbetet. Fritiden blir på så sätt mer meningsfull 

och det blir ett motstånd för arbetet att inkräkta på övriga livet (Allvin m.fl. 1999, s 21). 

 

”Folk är ju stressade för jobbet men det kanske är lika mycket hemmagrejerna som tar mycket 

tid”. Citatet är talande för att det inte är själva sfärerna som konkurrerar utan det är kraven 

inom de båda som konkurrerar med varandra, detta skriver även Bergman och Gardiner (2007 

s 401). Konkurrensmodellen (Zedeck & Mosier 1999, s 241) förklarar förhållandet som att 

sfärerna konkurrerar om individens tid, men om man har många krav på sig inom en sfär 

tenderar de att konkurrera med varandra snarare än att de konkurrerar mot den andra sfären.  

 

Vi kan genom intervjuerna utläsa att många av respondenterna uppskattar sin fritid och vill 

gärna fylla ut den med egen tid för sina intressen. Tiden när familjen behövde mer fokus, då 

barnen var små och krävde mer uppmärksamhet, har många av respondenterna redan 

genomgått. På grund av detta är fritiden mer aktuell och många av respondenterna ägnar sin 

lediga tid åt olika fritidsaktiviteter. Detta skapar precis som tidigare nämnt ett motstånd för att 

arbetet inte ska ta upp för mycket av tiden som inte är arbetstid. 
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4.4 Betydelsen av att ha en strategi 
Hur hanterar då respondenterna balansen mellan sfärerna? Som tidigare nämnt är det olika 

mellan respondenterna hur tydlig gränsdragning man skapar mellan sfärerna och hur 

föreningen mellan dessa upplevs. Samtliga respondenter nämner någon strategi som de 

använder sig av för att underlätta för balansen i vardagen. En respondent säger "ja, jag 

försöker ju göra någon plan i huvudet i alla fall." Respondenten menar att så länge han 

planerar så fungerar vardagssysslorna bra, såsom exempelvis hämtning av barn på förskola. 

Samma respondent berättar även att han är bra på att strukturera upp sin tid. Vi kan även tolka 

att personen har självdisciplin, vilket vi kan utläsa ur citatet nedan.  

Jag är hyfsat strukturerad genom att bestämmer jag mig för någonting så 

gör jag det. Jag ställer klockan och går upp tidigt, för då vet jag att jag kan 

få saker gjorda som jag vill ha gjort, och så kan jag göra annat sen. 

Segmenteringsmodellen som Allvin m.fl. (2006 s, 104-106) skriver om innebär att de två 

olika sfärerna, arbete och övrigt liv, existerar utan att de påverkas av varandra. Det blir en 

uppdelning mellan dem då de är separerade från varandra. Vi uppfattar att en av 

respondenterna använder sig av segmenteringsmodellen som en strategi när hon uttrycker ”det 

är väl lite som jag säger att jag försöker skilja på arbete och fritid. När jag jobbar då är jag här 

och när jag är ledig så är jag hemma eller någon annanstans”. Även andra respondenter 

förklarar att de försöker göra någon slags skillnad mellan de två sfärerna då båda kräver 

uppmärksamhet. En respondent uttrycker att ”omständigheterna tvingar en nästan till det”.  

 

Hur man hanterar de krav som kommer från sig själv gällande prestation i arbetet, förklarar en 

av respondenterna att ”man måste göra sitt bästa, vad som krävs”. Personen menar att ibland 

kan man få dåligt samvete för att ”nu har jag inte gjort det här och det här”. För att hantera 

detta och för att man ska veta vad man ska ha uträttat under en arbetsdag har respondenten en 

åtgärdslista där han prickar av varje uppgift när han är färdig med den. Denna visar han upp 

för oss och säger med ett skratt att det mesta är avprickat. Liknande metod, att skriva ner sina 

kommande händelser, använder sig även en annan respondent av.  

Det krävs också att man lägger in grejerna i kalendern, vilket gör att 

kalendern då ser ut som ett lapptäcke […] jag borde boka in de grejerna 

också men då vet jag att det blir svårt att få till det där lapptäcket som 

krävs. 

Att man skriver ner sina aktiviteter för dagen kan vi koppla till Allvin m.fl. (1999 s, 21) studie 

där en annan anställd också använde sig av kortsiktiga mål för dagen som han prickade av när 

han var klar med dem. Även i studien som Bergman (2011 s, 109-110) gjort, förklarar 

cheferna att de använde sig av planering och struktur för att bibehålla balansen, och detta var 

är en god strategi för dem. Vi kan dra tydliga kopplingar till respondenterna för vår studie där 

många menar att det inte alltid är lätt att komma ihåg allt man ska göra och därför är planering 

a och o. ”Det här goda minnet, men som är väldigt kort. Det spelar verkligen roll att inte 

kunna komma ihåg saker”. 
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En respondent som säger att han upplever inre krav på sig själv berättar att han försöker 

planera för att hantera kraven, men att det är svårt att få tiden att räcka till ändå. "Så det tar ju 

lite för mycket tid tror jag, förberedelserna. Så det är det som går ut över fritiden". Ett av 

kraven som Ericsson (2004) skriver om är de personliga krav man har på sig själv. Att man 

ska prestera både i arbetet och i det övriga livet. Människan strävar mot ett 

självförverkligande, ambitionsnivån är högre idag vilket kan sätta en stor press på individen 

(Ericsson 2004, s 17). Att man blir påverkad på grund av de höga kraven man har på sig själv 

och att man ska vara tillgänglig för olika krav och förväntningar framgår av nästkommande 

citat. På frågan om hur respondenten gör för att få arbete och övrigt liv att gå ihop, svarar han:  

Ja, just nu håller jag på med samtal, just om den konkreta detaljen, så då 

försöker jag ju lära mig strategier men det är väldigt svårt att ändra sitt 

beteende. Det är jättesvårt märker jag.. [eftertänksam] Jag har ju liksom 

idéer men sen när det blir stressat och jag väl står här då faller jag ju 

tillbaka lite grann i samma vana. 

Vi tolkar ovanstående citat som att de inre kraven som personen känner påverkar honom 

negativt. Vi upplever att respondenten ställer höga krav på sin tillgänglighet, gentemot både 

arbetet och familjen. Respondenten uttrycker att han vill ändra sitt beteende och utveckla nya 

strategier för att skapa balans. Vi ser även kopplingar till den reflexiva tillgängligheten som 

Bergman (2011 s. 117) skriver om. Respondenten är väl medveten om sin arbetssituation, 

reflekterar över den och försöker hitta strategier som fungerar. På samma fråga som ovan 

menar en annan respondent att han inte riktigt hittat någon hanteringsåtgärd. 

Jag vet inte om jag riktigt har hittat någon strategi. [Eftertänksam] Jag 

försöker att prata med min sambo hela tiden och förbereda henne för när 

jag ska och måste jobba, så hon vet om det så hon kan göra något annat. 

[Eftertänksam] Nej, jag kan nog inte säga att jag har kommit på någon typ 

av lösning på det här, utan planering och god framförhållning både när det 

gäller andra aktiviteter och jobbet har blivit det som fungerar. På nått 

sätt.   

Att tiden ibland inte riktigt räcker till, att man inte hunnit göra alla de uppgifter man hade 

tänkt innan arbetsdagen är slut kan vi utläsa att många respondenter tycker. Stress är en faktor 

som rubbar balansen. För att hantera att tiden för arbetet inte går ut över det övriga livet har 

alla någon strategi för att behålla balansen mellan sfärerna. Några av de mest genomgående 

och viktiga strategier som respondenterna använder sig av är just planering, strukturering och 

god framförhållning. Även att skriva ned olika aktiviteter eller händelser som ska ske, på 

papper eller i kalender, är en bra hjälp för att få livssituationen att fungera.  

 

Vi har redogjort för den analys och de resultat som vi fått fram genom intervjuerna vi 

genomfört. Nedan besvarar vi kortfattat studiens frågeställningar.  
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4.5 Behandling av studiens frågeställningar 

4.5.1 Hur upplever universitetsakademiker krav på tillgänglighet för 

arbetet?  

Som svar på den första frågeställningen menar vi att respondenterna upplevde krav på 

tillgänglighet. Dessa krav var inte uttalade från arbetsgivarens sida utan framförallt handlade 

det om inre krav hos individen. De inre kraven som kommer från respondenterna tolkar vi 

dels bero på intresset för arbetet. Känner man inget intresse eller någon glädje för sitt arbete, 

är man inte lika engagerad. De inre kraven handlar också om att man vill prestera i arbetet och 

förmedla sin kunskap vidare till studenterna. Man vill utföra sitt arbete så bra som möjligt och 

även hålla sig uppdaterad inom sitt forskningsområde. Många av respondenterna är även 

kontaktbara efter ordinarie arbetstid, men det är inget som upplevs som ett problem utan ses 

snarare som något naturligt. Att många godtar dessa outtalade krav är inget de reflekterat över 

utan det är något som hör till arbetet. Att vara tillgänglig för arbetet upplevdes även som ett 

sätt att visa sin ambition och förmåga.  

 

För många respondenter upplevs arbetsbelastningen periodvis som väldigt hög. Detta gör att 

kravet på tillgänglighet ökar och respondenterna tenderar att arbeta även efter ordinarie 

arbetstid, antingen på arbetsplatsen eller hemifrån. Detta är något som alla uttrycker, att på 

grund av det flexibla arbetet kan de också ta med sig arbete hem och till exempel rätta tentor 

hemifrån. På detta sätt tenderar arbetet att tränga in i det övriga livets sfär och hur detta 

uppfattas varierar mellan respondenterna. 

 

4.5.2 Hur hanterar universitetsakademiker balansen mellan arbete och 

övrigt liv? 

Vår andra frågeställning behandlar strategier för att hantera balansen. Respondenterna har 

olika strategier men några som är återkommande i intervjuerna är planering och strukturering. 

Även att skapa en form av gränsdragning där arbetet inte inkräktar allt för mycket på det 

övriga livet, är en typ av strategi. För en del är denna gränsdragning mer nödvändig och tydlig 

än för andra. Var gränsen går är individuellt och upp till individens eget ansvar, men vi kan se 

indikationer på att en tydligare gränsdragning var mer nödvändig när barnen var små. En 

annan strategi som respondenterna använder sig av är att ägna sig åt fritidsaktiviteter efter 

arbetstid. Genom att ha inplanerade aktiviteter som inte rör arbetet, skapar det ett motstånd 

som i sin tur hjälper till att upprätthålla en balans. Många av respondenterna uttrycker att de 

anser sig ha en balans mellan sfärerna. Detta på grund av det flexibla arbetet som gör det 

enklare att kombinera arbete med övrigt liv.  
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5 Slutdiskussion 

I slutdiskussionen behandlar vi vårt syfte med studien. Vi för ett övergripande resonemang om 

syftet är uppfyllt samt redogör för en avslutande reflektion. Som ett resultat av vår studie 

föreslår vi en egen modell för att förstå hur universitetsakademiker med höga krav på 

tillgänglighet för arbetet, kombinerar arbete och övrigt liv. Modellen är ett resultat av studien 

i dess helhet, inte av frågeställningarna. I detta avsnitt för vi en diskussion kring vår egen 

modell och de modeller som redan presenterats i uppsatsen. Slutdiskussionen avslutas med en 

diskussion kring uppsatsen samt förslag på vidare forskning inom området.  

 

5.1 Slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka strategier universitetsakademiker har för att 

kombinera arbete med övrigt liv. Genom att analysera intervjuerna fick vi en bra förståelse 

över hur de hanterar de krav som finns som tenderar att skapa en obalans. Vi fick även en 

uppfattning om hur de upplever sitt flexibla arbete och dess tillgänglighet. Då vårt syfte inte 

var att få en generell förståelse för hur det ser ut i arbetslivet överlag, utan snarare att fånga 

respondenternas erfarenheter i just denna grupp, menar vi att syftet med uppsatsen är uppfyllt.  

 

Utifrån respondenternas svar fick vi en förståelse över hur de upplever sitt flexibla arbete. 

Deras arbetsvillkor ses till stor del som något positivt. Detta var något som inte stämde 

överens med förförståelsen som vi hade när vi började med uppsatsen. Uppfattningen var att 

de lösa tidsramarna och den höga arbetsbelastningen påverkar universitetsakademikerna 

negativt. Även att mycket av deras arbete kunde utföras på en annan plats än på arbetsplatsen, 

ansåg vi kunde vara ett problem. På så sätt tenderar arbetet inkräkta på det övriga livet och 

gränsen blir otydlig. Efter genomförda intervjuer och analys drar vi slutsatsen att detta inte är 

något problem för de flesta av respondenterna. Vår förförståelse har visat sig inte stämma 

överens med resultatet av studien.   

 

5.2 Avslutande reflektion 
Måste man sätta en gräns för vad som är arbete och vad som är övrigt liv? Genom 

intervjuerna tolkar vi det som att den otydliga gränsen inte upplevs som ett problem för de 

flesta av respondenterna. En respondent upplever dock problem med gränsdragningen och 

arbetar med att hitta strategier för att få det att fungera. Att arbeta hemifrån och att vara 

tillgänglig via mail och telefon behöver inte vara något som stör, utan istället upplevs det 

värdefullt att ha ett arbete med hög flexibilitet. Men att ha ett flexibelt arbete är inte detsamma 

som att inte dela upp arbete och övrigt liv. I kapitlet teoretisk referensram konkretiserar vi 

uppdelningen i tre modeller. Utefter det material vi samlat in tolkar vi det som att de flesta 

respondenter upplever en viss överspridningseffekt mellan de båda sfärerna. De har ingen 

tydlig gränsdragning om var eller när arbetet sker, men de försöker ändå skilja på vad som är 

arbete och vad som är övrigt liv. Samtidigt som en del upplever att sfärerna konkurrerar med 

varandra om tiden, verkar det inte vara några större problem som uppstår. De flesta uttrycker 
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snarare att problemen med uppdelningen av sfärerna var mer påtagliga när de hade barn som 

var små och bodde hemma.  

 

Work-life balance handlar inte om att man nödvändigtvis ska arbeta mindre, utan det handlar 

om att man ska skapa förutsättningar och resurser för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt 

ha kvar energi till sin fritid. För många är ett flexibelt arbete ett hjälpmedel för att få balans 

mellan sfärerna. En fördel med det flexibla arbetet kan vara just att man kan lägga upp sitt 

eget schema.  En del arbetar bäst på morgon, andra är mer effektiva på kvällen och andra vill 

kanske ha en paus i arbetet under dagen för att till exempel träna. Förutsättningarna är olika 

inom alla branscher men att ha dessa friheter är något de flesta av respondenterna i vår studie 

belyser som positivt. Att kunna lägga upp sin arbetsdag utefter sina egna önskemål gör att 

individen skapar balans och blir tillfreds med hur arbetssituationen ser ut. Noon & Blyton 

(2007, s 353-378) skriver att det är individuellt om vad som krävs för att en individ ska känna 

balans, vilket även är något vi har sett genom intervjuerna. Alla har olika sätt att upprätthålla 

och skapa balans, en del anser att de redan har balans, medan någon skulle vilja få en 

tydligare uppdelning mellan sfärerna. De olika modellerna vi har redogjort för kan tillämpas 

på alla respondenter, men vilken som stämmer in bäst är beroende på vilken fas i livet de 

befinner sig i.   

 

Då vår studie utgår från att ha arbetet i fokus har vi inte lagt någon vikt vid kraven som ställs 

från det övriga livet. Frågorna till respondenterna har handlat om krav på tillgänglighet för 

arbete, inte om tillgänglighet för det övriga livet. Detta har gjort att resultatet av studien inte 

är rättvist på det sättet att de båda sfärerna har fått lika mycket uppmärksamhet. Hade vi 

beaktat båda sfärerna hade resultatet antagligen blivit annorlunda.  

 

5.3 Överlappningsmodellen 
Vår modell har kommit till efter att vi genomfört studien. Modellen är vårt sätt att illustrera 

hur respondenterna i denna studie upplever och hanterar sina krav på tillgänglighet för arbetet. 

Då vi inte anser att de övriga befintliga modellerna stämmer överens med respondenternas 

upplevelser, menar vi att vår modell ger en bättre förklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4, överlappningsmodellen, egen modell.  

Arbete            Övrigt liv 
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Modellen förklarar hur arbete och övrigt liv kombineras. Den otydliga gränsdragningen blir 

ett fält där de båda sfärerna förenas och flyter in i varandra, samtidigt som man har vissa 

tydliga områden där man inte låter sfärerna gå in i varandra. 

Vi anser att vår modell är en kombination av de tre modeller vi presenterat tidigare i 

uppsatsen. Vi menar att de båda sfärerna, arbete och övrigt liv, går in i varandra och där bildas 

ett eget område. Denna modell utvecklade vi utifrån respondenternas upplevelser av 

gränsdragningen. Inom området där sfärerna förenas blandas respondenternas känslor för 

arbetet och det övriga livet. För de flesta respondenterna upplevs detta område inte som något 

negativt utan snarare positivt. Det ger dem en bättre överblick över situationen och att kunna 

kombinera sfärerna på detta sätt ger en frihet för individen. Respondenterna menar att den 

otydliga gränsdragningen underlättar för att få vardagen att gå ihop. Att inte vara beroende av 

tidsramar på ett sätt som många andra arbeten är, är en fördel då man på ett annat sätt kan 

bestämma över sitt arbete.  

Överspridningsmodellen beskriver att känslor och attityder i den ena sfären påverkar den 

andra. Överlappningsmodellen har liknande inslag då känslorna blandas i området där 

sfärerna förenas. Att uppleva en positiv känsla i arbetet gör att man även upplever en 

positivitet för det övriga livet, men inte till samma grad som inom överspridningsmodellen. 

Glädje på arbetet behöver inte i sig alltid betyda glädje i övriga livet. Trots att sfärerna har ett 

område där de förenas kan man likväl separera känslorna och attityderna mellan sfärerna. Vi 

anser att de som har ett flexibelt arbete tenderar att röra sig innanför detta 

överlappningsområde, då man lättare kan kombinera arbete och till exempel familjelivet.  

När det gäller gränsdragningen i överlappningsmodellen ser vi att fälten utanför det förenade 

området kan särskiljas så att de inte påverkas av varandra. Man kan välja att sfären inte ska 

inkräkta på den andra, man väljer alltså att inte påverkas. Vi anser att en viss överlappning 

mellan sfärerna är nödvändig för att man ska känna en balans mellan de olika rollerna. 

Samtidigt är det viktigt att man kan dra en gräns så att allt inte flyter ihop och blir ett och 

samma område.  

Överlappningsmodellen har både fördelar och nackdelar. Som tidigare nämnts går människan 

igenom flera olika faser i livet vilket gör att man prioriterar olika. Modellen är framförallt 

aktuell för en person som befinner sig i familjelivets fas där barn och annat kräver personens 

uppmärksamhet. Modellen beskriver en livsfas där man både kombinerar och sätter en tydlig 

gräns för vad och när man vill förena sfärerna. Modellen är som mest beskrivande när 

människan känner höga krav från både arbete och övrigt liv. Något som talar emot vår modell 

är att gränsdragningen kan bli otydlig då det inte alltid är lätt att veta när och var man ska dra 

gränsen. Det kan leda till att överlappningsområdet blir utbrett och sfärerna blandas.  

5.4 Styrkor och svagheter med uppsatsen 

Då ämnet är väldigt aktuellt i dagsläget gör det att vår studie är väldigt relevant. Då forskning 

visar att den höga arbetsbelastningen tillsammans med de krav som ställs på individen kan 

leda till ohälsa, ansåg vi att det var intressant att ta reda på hur universitetsakademiker 
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upplevde och hanterade detta. Vi anser att vi fått en bra förståelse för själva upplevelsen av 

universitetsakademikers förhållande mellan arbetet och övrigt liv. 

En svaghet med studien är att den begränsades till en specifik institution på ett universitet. 

Detta gör att det är svårt att veta om resultatet skulle se likadant ut på ett annat universitet. 

Informationen från studien är alltså inte generell utan den kan variera mellan olika universitet 

och individer. Ytterligare en svaghet var att vi inte tog hänsyn till kön och ålder, detta hade 

gjort att resultatet hade blivit annorlunda. 

 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Något vi upptäckte när studien påbörjades var att mycket forskning handlar om upplevelsen 

av de problem som rör balansen mellan sfärerna. Däremot finns inte mycket forskning om hur 

man hanterar de ökade krav och den press som arbetet kan ställa på individen. Det hade varit 

intressant att utveckla vår studie och genomföra den på ett större urval och även på andra 

yrkesgrupper. SACO har i skrivande stund gjort en undersökning gällande akademikers höga 

arbetsbelastning och ohälsan den kan medföra. Rapporten är ännu inte publicerad, men det 

visar på att området är ett problem som behöver uppmärksammas, och strategier behöver 

utvecklas som förhoppningsvis kan leda till att arbetsmiljön förbättras. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrund 

- Kön? 

- Ålder? 

- Civilstånd? Familj? 

- Vad har du för yrke? 

- Hur länge har du arbetat på XXXX? Hur mycket undervisar du? 

- Har du ett flexibelt arbete? På vilket sätt är det flexibelt?  

- Var utför du dina arbetsuppgifter i huvudsak? Tar du med dig arbetet hem? 

- Berätta om hur en dag på jobbet ser ut för dig? 

Krav i och utanför arbetet 

1. Vad betyder ditt arbete för dig? 

2. Hur ser du på din arbetssituation? Trivs du med ditt arbete/arbetstider/arbetsvillkor? 

3. Hur ser du på din arbetsbelastning? 

4. Har du krav på dig själv i arbetet? Vad är det för krav? 

5. Har du krav från din arbetsgivare/kollegor? Vad är det för krav? (Outtalade krav) 

Tillgänglighet 

6. Är du tillgänglig för arbete efter arbetstid? Hur är du tillgänglig? (Kontaktbar på något sätt? 

Reflekterar över detta?) 

7. Finns det någon gräns för din tillgänglighet? Blir du kontaktad? (ex. inte tillgänglig under 

helgen/lov etc.) 

Balans 

10. Vilken betydelse har fritiden för dig? 

11. Vilken tid uppskattar du mest, den tid du arbetar eller fritiden? Varför? Utveckla. 

12. Skiljer du på arbetsliv och övrigt liv? På vilket sätt? Har du ett behov av att skilja på dessa? 

13. Anser du att du har balans mellan arbete och övrigt liv? Vad betyder balansen för dig? 

Konsekvenser 

14. Konkurrerar de olika sfärerna med varandra? (Dvs. ena tar tid från andra, prioritera?) 

15. Har du stött på några problem eller konsekvenser av gränsdragningen? Vilka problem? Får du stöd? 

Av vem? 

16. Upplever du en otillräcklighet i arbetet eller/och i hemmet? Varför? 

17. Hur påverkar balansen mellan arbete och övrigt liv dig? 

 

Strategier 

18. Hur gör du för att få arbete och övrigt liv att gå ihop? Har du några strategier för det?   

19. Hur hanterar du de krav du ställer på dig själv i arbetet? Hur hanterar du övriga krav? (Om du har 

några?) 

20. Trivs du med hur din livssituation ser ut gällande balansen i arbete och övrigt liv?  

21. Finns det något som skulle kunna göras för att underlätta för att ha/få balans mellan de olika 

delarna?  

22. Något du vill tillägga? TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

 

 


