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Sammanfattning 

Flexibilitet har blivit synonymt med det moderna arbetslivet och något som både 

individer och organisationer eftersträvar. Till skillnad mot tidigare forskning som främst 

studerar flexibiliteten ur ett organisationsperspektiv är fokus här individens uppfattning 

och hantering av flexibla arbetsvillkor. Studiens syfte är att undersöka hur forskare, 

verksamma i en akademisk miljö med en lång tradition av flexibla arbetsvillkor, 

upplever arbetslivets flexibilitet och hur de hanterar den. Uppsatsens frågeställningar är: 

Hur fria och flexibla är forskare? Vilka begränsningar upplever forskare i arbetet? Vilka 

krav ställs på forskare i arbetet? Hur upplever forskare flexibilitet i arbetet? Hur 

förhåller sig forskare till flexibilitet i arbetet? 

Studien har en kvalitativ ansats och baseras på sju intervjuer med forskare på olika 

nivåer. Som analysmetod har en abduktiv tematisk analys använts vilket innebär att det 

empiriska materialet struktureras utifrån teman. 

Studien utgår främst från tidigare forskning om flexibilitetet i relation till oreglerade 

och gränslösa arbeten, samt forskning om universitetens ändrade förutsättningar och hur 

det påverkar den enskilde forskaren. Flexibilitetsbegreppet beskrivs utifrån fyra 

dimensioner, när, var, hur arbetet utförs och vad som utförs, vilka beskriver hur flexibla 

och fria forskarna upplever sig vara. 

Resultatet visar att de intervjuade forskarna har en positiv inställning till flexibla 

arbetsvillkor och att de upplever en hög grad av flexibilitet. De krav och förväntningar 

som ändå finns upplevs som oklara. Forskarna upplever få begränsningar av hur de kan 

planera sin arbetssituation. De begränsningar som anges upplevs dock ej som 

begränsande för flexibiliteten och friheten. Den flexibla arbetssituationen och bristande 

organisatoriska rutiner hanteras främst med reaktiva strategier. Den strategi som främst 

lyfts som intervjupersonerna hjälp att hanterar den upplevda flexibiliteten med är att 

arbeta mer. Vidare framkommer att forskarna upplever det egna arbetet som mycket 

meningsfullt och en av uppsatsens slutsatser är att det ger större motståndskraft mot det 

flexibla arbetets negativa aspekter.  
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Inledning 

Flexibilitet har blivit ett ledord i arbetslivet (Grönlund, 2004). Flexibilitet är till exempel en 

vanligt efterfrågad personlig egenskap i meningen att den anställde ska vara kapabel att svara 

på organisationens varierande behov och anpassa sig efter rådande förutsättningar (Karlsson 

& Eriksson, 2000). Flexibilitetsdiskursen gör gällande också att moderna organisationer blir 

rationella genom att vara flexibla, slimmade och ständigt föränderliga, men även hur 

samhälleliga institutioner ska utformas för att gynna framväxten av flexibla och därmed 

livskraftiga organisationer (Allvin m.fl., 2006). Vad begreppet flexibilitet egentligen rymmer 

kan alltså sägas vara beroende av huruvida det ligger på individ- eller organisationsnivå.  

Flexibilitet beskrivs ibland som en samhällsomvandling och ett ökande fenomen (Grönlund, 

2004). Karlsson & Eriksson (2000) visar dock att det inte går att tala om någon entydig 

utbredning som skulle innebära att alla organisationer är, eller strävar mot, flexibilitet. Det 

finns även forskning som visar att de helt och hållet flexibla arbetena är få (Karlsson & 

Eriksson, 2000). Det är ändå rimligt att tro att det normativa riktmärke som samhällsdebatten 

om flexibilitet utgör får påverkan på arbetstagare runt om i Sverige och världen. Kritik mot 

den "nya” och ”goda” flexibiliteten har framförts av debattörer och forskare och handlar bland 

annat om synen på flexibiliteten som en mirakelkur för att bota alla sorters problem 

(Grönlund, 2004). I vardagen välkomnar dock individen den flexibilitet som gör det möjligt 

att styra det egna arbetet och att kombinera det med privatlivet.  

En genomgång av forskningsläget visar att tidigare studier fokuserat på den organisatoriska 

flexibiliteten och mindre på individen som en del av det flexibla arbetslivet (Grönlund, 2004; 

Isidorsson, 2001). Det område med individfokus som har studerats är i huvudsak hur 

situationen ser ut för korttidsanställda, vilka utgör en numerär flexibel resurs. Det blir därmed 

intressant att studera hur individer med flexibla arbetsvillkor förhåller sig till dessa i den 

kontext vari han eller hon befinner sig. Fokus blir då på individer som en funktionell flexibel 

resurs. En ökad kunskap om individens upplevelse av, och sätt att hantera, flexibilitet kan 

gynna både den enskilde och arbetsgivare.  

Ett fält där arbetsvillkoren länge har varit flexibla och frihet har varit norm är forskarvärlden. 

Det kan tyckas paradoxalt då universiteten som statliga myndigheter traditionellt sett beskrivs 

som byråkratiska organisationer, men universiteten har ändå präglats av frihet och 

flexibilitetet. Att forskare länge verkat under flexibla villkor kan innebära att denna 
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yrkesgrupp har etablerat former och rutiner för hur flexibiliteten hanteras. Forskare blir 

därmed intressant att studera då de kan ge svar på om något kan läras av detta fält i termer av 

strategier för att hantera flexibiliteten. 

Syfte och problemställning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur forskare upplever och hanterar 

sin flexibilitet i sin arbetssituation. Fokus för studien är det flexibla arbetet sett utifrån den 

enskilde forskarens perspektiv och flexibilitet definieras som i vilken mån arbetstagaren själv 

kan bestämma när, var, hur arbetet utförs samt vad som utförs. Med forskarens upplevelse av 

flexibiliteten avser vi dess subjektiva erfarenhet utifrån den kontext de verkar i. Studien 

belyser eventuella handlingsmönster dessa forskare använder i sättet att organisera sitt arbete 

och vilka strategier de använder för att arbetet ska fungera. 

Frågeställningar: 

Hur fria och flexibla är forskare?  

Vilka begränsningar upplever forskare i arbetet?  

Vilka krav ställs på forskare i arbetet?  

Hur upplever forskare flexibilitet i arbetet?  

Hur förhåller sig forskare till flexibilitet i arbetet? 

Avgränsning 

Uppsatsens fokus är att studera hur anställda hanterar och reglerar sitt arbete i tid, rum, när 

och hur. Vi avser inte att studera förändring av arbetsmarknaden eller huruvida vi får fler 

lösare anställningsförhållanden eller ej det vill säga den numeriska flexibiliteten. 

Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en genomgång av teori och tidigare forskning på 

flexibilitetsbegreppet och flexibilitetens konsekvenser. Teorikapitlet avslutas med en 

redogörelse för arbetssituationen för forskare. Därefter följer ett metodavsnitt med en 

genomgång av de metoder som har använts och vilka brister som våra val gett upphov till. Det 

empiriska materialet presenteras i ett gemensamt resultat- och analyskapitel. En diskussion 

avslutar uppsatsen och knyter samman uppsatsens syfte och frågeställningar med resultatet.  
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Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas den teoretiska referensram som utgör stöd för analysen av vårt 

empiriska material. Inledningsvis diskuteras flexibilitetsbegreppet och därefter redogörs för 

tidigare forskning som berör individens upplevelse och hantering av flexibiliteten. 

Avslutningsvis redogör vi för den specifika kontext som forskarens arbetssituation 

karaktäriseras av.  

Flexibilitetsbegreppet 

Flexibilitet har blivit ett honnörsord i arbetslivsdebatten och utbredningen liknas vid en 

revolution (Grönlund, 2004). Det paradigmatiska perspektivet på det "nya" flexibla arbetslivet 

bör dock ifrågasättas utifrån en mer sansad analys av situationen (Karlsson & Eriksson, 2000). 

Karlsson och Eriksson redogör i sin studie för omöjligheten att säga sig vara mot flexibilitet 

och att utropa "Leve rigiditeten" är inte ett alternativ. Det kan dock ifrågasättas om arbetslivet 

är så flexibelt som den allmänna debatten låter oss tro. Det finns en stor skillnad mellan 

retoriken och vad som händer i verkligheten. Enligt Karlsson och Eriksson utgör andelen 

flexibla arbetsplatser inte mer än fyra procent av den svenska arbetsmarknaden. Senare studier 

(Allvin m.fl., 2010) visar att nästan hälften av jobben i Sverige karaktäriseras som låg eller 

oreglerade utifrån ett flexibilitetsindex. Å ena sidan visar forskning att flexibiliteten inte är så 

utbredd som samhällsdebatten ger sken av och å andra sidan visar den senare forskningen att 

retoriken har blivit realitet. Verkligheten kanske ligger någonstans mitt emellan.  

Begreppet flexibilitet är komplext och det finns lika många definitioner på flexibilitet som det 

finns forskare på området (Jonsson, 2007). Ordet flexibilitet kan definieras som "en förmåga 

att reagera på förändringar" (Furåker m.fl., 2007: 1). Det går dock inte att utgå från en enkel 

definition av begreppet då det har en "amöbalika karaktär" (Grönlund, 2004: 27) och antar en 

mängd olika skepnader. För att kunna angripa den centrala frågeställningen för uppsatsen 

behöver flexibilitetsbegreppet beskrivas närmare. 

Enligt Atkinson (1987) har debatten om flexibiliteten sitt ursprung i 70-talets kriser och 

samhällsförändring. Från att ha börjat som en debatt om individens möjlighet till flexibilitet 

har debatten och forskningens fokus riktats mot organisationers behov av flexibilitet 

(Isidorsson, 2001). Företag och organisationers behov av ökad flexibilitet antas ofta bero på 

konkurrens och marknadens globalisering (Grönlund, 2004; Furåker, 2002). En frekvent 
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citerad forskare inom detta område som har givit oss teoretiska redskap för att förstå 

flexibiliteten är John Atkinson (1987). Atkinson skapade en modell av "Det flexibla företaget" 

där arbetstagarna delas upp i två huvudgrupper, kärngrupp och perifer grupp. På de anställda i 

de två grupperna ställs olika krav på flexibilitet och flexibiliteten har olika beståndsdelar. I 

denna modell skapades en uppdelning mellan funktionell och numerär flexibilitet. Funktionell 

flexibilitet kan beskrivas som organisationens möjlighet att svara på förändringar i 

arbetsbelastning genom att nyttja personalens kompetens och resurser bäst. Arbetstagare som 

innehar centrala funktioner inom organisationen utgör kärngruppen och behöver ha 

funktionell flexibilitet i form av hög kompetens och kvalifikationer. Den perifera 

arbetskraften kännetecknas av numerär flexibilitet och har sämre anställningsskydd och 

mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Numerär flexibilitet ställer krav på förenklingar och 

avregleringar av arbetsmarknaden (Grönlund, 2004). Atkinson (1987) kompletterar också 

denna bild med den arbetskraft som är outsourcad, vilken utgör en än mer flexibel resurs för 

företagen. Flexibiliteten har även diskuterats utifrån andra utgångspunkter så som till exempel 

flexibel specialisering, vilket innebär att specialiserade mindre organisationer anpassar sig till 

allt mer flexibla marknadsförutsättningar. I företagen uppvärderas de anställdas 

yrkesskicklighet vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse (Amin, 1991). 

Atkinsons modell har haft stor genomslagskraft och har möts av kritik. Pollert (1988) menar 

att modellen har fått en policyskapande funktion vilket kan leda till att den fungerar som en 

självuppfyllande profetia. Vidare kritiserar Pollert (1991) modellens organisatoriska fokus 

och menar att arbetstagaren och det mänskliga perspektivet glöms bort. Det är utifrån denna 

slagsida vår uppsats får sin relevans. Kalleberg (2001) vänder sig mot Atkinsons 

kategorisering av flexibiliteten och menar att de inte ska ses som två dikotoma kategorier utan 

kompletterande perspektiv på flexibilitet. Kalleberg menar också att det är problematiskt att 

bara fokusera på en av de två kategorierna eftersom att det inte går att beskriva flexibilitet 

utan att beröra båda perspektiven. För att skapa förståelse för flexibilitetsbegreppet redogörs i 

detta kapitel för de båda begreppskategorierna men då fokus för denna uppsats är individens 

upplevelse kommer vi fortsättningsvis fokusera på den funktionella flexibiliteten ur ett 

individperspektiv. Den vaghet som omger flexibilitetsbegreppet kan bidra till att det uppstår 

en viss begreppsglidning (Grönlund, 2004). Kanske kan detta uppstå i denna uppsats då 

Atkinsons begrepp funktionell flexibilitet, som är skapat utifrån ett organisationsperspektiv, 

överförs till ett individperspektiv. 
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Från organisation till individ 

Ett sätt att närma sig flexibiliteten utifrån ett individperspektiv är att titta på vad som utgör 

flexibilitetens gränser. Genom att utgå från olika dimensioner så som tid och rum har Allvin 

m.fl. (1999) studerat hur flexibla och gränslösa organisationer påverkar arbetsvillkoren för de 

anställda. Gränslösheten består i att arbetsorganisationer blir allt mer lösa och obestämda och 

traditionella regler och rutiner upplöses för att möta en föränderlig omvärld. När arbetet inte 

längre avgränsas av organisatoriska strukturer blir det upp till individen själv att definiera och 

rättfärdiga den egna arbetssituationen. 

När arbetstiden inte är angiven blir det upp till arbetstagaren själv att planera och besluta hur 

mycket tid som ska läggas på arbetet. Arbetstagaren blir därmed fri att hantera sin arbetstid 

utifrån egna preferenser. Samtidigt uppstår indirekta krav, från till exempel kollegor och 

organisationens behov, vilka kan vara svåra att hantera på egen hand. Kraven och 

förväntningarna innebär bland annat att den anställde förväntas vara mer flexibelt tillgänglig. 

När den anställde saknar definierade arbetstider kan det leda till att den anställde kan 

förväntas vara tillgänglig i större utsträckning än tidigare då arbetstiden avgränsade detta 

tydligare. När det gäller var arbetsuppgifterna ska utföras innebär frånvaro av formell 

reglering att arbetstagaren själv måste motivera och hitta formerna för var arbetet ska utföras 

(Allvin m.fl. 1999). Allvins dimensioner tid och rum benämns i vår resultatframställan med 

när och var och utgör grund för vår bedömning av graden av flexibilitet. 

Dimensionerna hur och vad som ska utföras hör tydligt hemma inom den funktionella 

flexibiliteten. Det är individen själv som måste planera och organisera sitt arbete i allt större 

utsträckning (Allvin m.fl., 1999). När formella regler nedmonteras ökar ansvaret och kravet 

på att prioritera bland arbetsuppgifterna. Vad som ska utföras är inte helt självklart utan upp 

till varje individ att avgöra. Allvin m.fl. (1999) liknar processen, som definierar hur arbetet 

ska genomföras, med en kommunikativ process som innebär att arbetets styrning snarare tar 

formen förhandling och coachning än av auktoritärt ledarskap. Traditionella gränser suddas ut 

och ersätts av allt mer flytande processer. Styrning och vägledning i hur och vad som ska 

göras i arbetet har nästan försvunnit menar Allvin m.fl. (1998). Dessa ovan nämnda fyra 

dimensioner, när, var, hur och vad, kommer att utgöra ett centralt analysverktyg för 

uppsatsen. Hur fri forskarna är i respektive dimension kan beskriva hur flexibel 

arbetssituationen upplevs (Allvin m.fl.,1999). Allvin m.fl. (1998;1999) studier av oreglerade 

och gränslösa arbeten utgör ett viktigt teoretiskt perspektiv och får därmed ett stort utrymme i 

denna uppsats då dessa studier har ett individperspektiv.  
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Flexibilitetens konsekvenser och strategier 

Flexibilitetens konsekvenser avser hur flexibilitet påverkar individens arbetssituation. 

Forskning på området funktionell flexibilitet illustrerar en tudelad bild av konsekvenser för 

individen (Kelliher & Riley, 2003; MacEachen m.fl., 2008). Bland de positiva kan ökad 

arbetstillfredsställelse, mer intressanta arbeten och ökade utvecklingsmöjligheter för de 

anställda nämnas medan den främsta negativa konsekvensen som framhålls är ökad 

arbetsintensitet (Kelliher & Riley, 2003). Ytterligare negativa konsekvenser är ökade krav på 

arbetstagaren att själv avgöra när, var, hur och vad som ska göras, ökad konflikt mellan arbete 

och familj samt ökad stress både på arbetet och i privatlivet (MacEachen m.fl., 2008; 

Grönlund, 2007; Pal & Saksvik 2008).  

Allvin (2007) menar att flexibiliteten får till följd att arbetet avregleras. I frånvaro av fasta 

gränser skulle arbetet kunna bli osystematiskt eller ostrukturerat men det handlar dock inte om 

en total avsaknad av regleringar av arbetsvillkoren. Allvin (2007) visar tvärtom att en 

subjektiv reglering uppstår utifrån individuella och kontextuella faktorer. När regler saknas 

som bas för det mer rutinbaserade arbetet är det upp till den anställda att själv bestämma vilka 

regler som ska användas i olika situationer. Den anställdes kunskap om arbetets kontext och 

villkor ligger till grund för hur arbetsuppgifterna utformas (Allvin, 2007). Den personliga 

kompetensen får större betydelse vilket leder till att den privata situationen blir mer styrande, 

till exempel efter hur familjemedlemmars situation ser ut och vilka preferenser individen har 

för morgon- eller kvällsarbete.  

En konsekvens av det flexibla arbetet blir att individen får ett ökat ansvar för sig själv som 

anställd och för det arbete hon utför, vilket ställer högre krav på initiativförmåga och 

engagemang (Allvin, 2007). Ett exempel på detta ökade ansvarstagande är att arbetstagaren 

själv ser till att utbilda sig och att den egna kompetensutvecklingen beror på det egna 

initiativet (Allvin m.fl., 1998). Kelliher och Riley (2003) menar att det är just möjligheten att 

lära och den faktiska lärprocessen som upplevs som positiv och bidrar till 

arbetstillfredsställelse. Allvin m fl. (1998) pekar på att engagemang blir en nödvändighet i de 

gränslösa organisationerna eftersom arbetstagaren tvingas till att ta ansvar för den egna 

situationen snarare än att den inspireras till det. Sennett (2007) talar om "...det idealiserade 

nya jaget" och menar att individen i den flexibla organisationen ständigt tvingas lära sig nya 

kunskaper för att alltid ligga steget före. Personligt initiativtagande uppmuntras och 

institutionellt beroende ska undvikas för att den egna kontrollen ska upprätthållas. Allvin 

(2007) för ett liknande resonemang som Sennett och menar att bristen på gränser inte gör 
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arbetstagaren mer fri utan snarare överger denne som ett resultat av att den organisatoriska 

flexibiliteten kräver individuella initiativ. 

Den flexibla arbetstagarens syn på de egna arbetsvillkoren innehåller enligt Allvin m.fl., 

(1998) ett visst mått av idealisering. Den upplevda graden av självständighet färgas till viss 

del av denna idealisering. Allvin visar också att självständigheten i det egna arbetet 

överskattas, de upplever sig friare och mindre reglerade än vad det faktiskt är. De gränslösa 

och flytande villkor som kännetecknar flexibla arbeten påverkar individernas egna 

förväntningar på sig själva att hantera flexibiliteten problemfritt. Det innebär att erkänna sina 

brister kolliderar med individens självbild och detta kan förklara idealiseringen. 

Bristen på formell reglering av det gränslösa arbetet har enligt Allvin m.fl. (1999) medfört en 

ökad tidsmedvetenhet hos den anställda. Mer tid ägnas åt arbete när arbetstiden inte regleras 

utifrån bestämda arbetstider. Kelliher och Riley (2003) menar dock att ett ökat arbetstryck 

som ett resultat av flexibla arbetsvillkor uppvägs av en ökad tillfredsställelse med 

arbetssituationen. Vikten av planering och självdisciplin framhålls av individen som viktigt 

för att upprätthålla kontroll och för att relationen med kollegorna ska fungera (Allvin, 2007; 

Allvin m.fl. 1999). Upplevelsen av kontroll blir viktig i en annars svårkontrollerad situation 

och olika strategier används för att uppnå denna känsla av kontroll (Allvin, 2007). Strategier 

definieras av Allvin som hur en individ väljer att hantera sina arbetsvillkor, vilket också är 

den definition vi använder oss av i det fortsatta arbetet. Strategierna utformas enligt Allvin av 

individen själv baserat på var, hur och när denne upplever att arbetet blir bäst utfört. Det kan 

innebära att tillbringa ett visst antal arbetsdagar på kontoret, trots att det inte är nödvändigt, 

för att träffa kollegor eller chefer. Allvin m.fl. (1999) menar att avregleringen har medfört att 

arbetstiden blivit mer individ- och situationsbunden. Situationen och personliga faktorer 

påverkar hur arbetstiden struktureras. Samtidigt visar MacEachen m.fl. (2008) att när 

arbetstagaren inte längre regleras av sin arbetstid leder det till att de anställda formar sig efter 

organisationens behov och blir tillgänglig när behov uppstår. Det krävs alltså av individen att 

den anpassar sig efter arbetets föränderliga omständigheter. Forskning visar också att 

samtidigt som individen själv får tillgång till frihet så uppkommer andra kontrollfunktioner 

(Sennett, 2000; Allvin m.fl. 2006). En frånvaro av traditionella kontrollsystem öppnar upp för 

andra mer subtila styrinstrument. 

När organisationen och arbetsgivaren inte utövar direkt styrning och ledning av arbetet utan 

mer utgör en koordinerande funktion skapas grogrund för ökad kreativitet bland arbetstagarna 

(MacEachen m.fl., 2008). Kreativa medarbetare är en önskvärd effekt av flexibiliteten men 
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tillsammans med ökade prestationskrav leder ofta arbetssituationen till stress. Det har även 

visat sig att när arbetstiden inte längre regleras leder detta till ökade prestationskrav (Allvin 

m.fl., 1999) MacEachen m.fl. (2008) menar att problemet med stress och ohälsa på flexibla 

arbetsplatser allt för ofta hänförs till den enskilde arbetstagaren och dennes hälsostatus. I 

flexibla organisationer finns en tendens att skjuta över problem som rör hälsa, hög 

arbetsbelastning från organisationen till den enskilde individen. Individen accepterar ofta 

denna förskjutning då de positiva effekterna av flexibiliteten väger över de negativa. 

MacEachen m. fl. (2008) menar att organisationen bör ta ansvar för arbetstagarens hälsa och 

välbefinnande genom att hantera problem relaterade till hög arbetsbelastning och lång 

arbetstid. 

Att ansvaret i större utsträckning har kommit att ligga på individen får till följd att individen 

själv måste hitta strategier för att hantera motstridiga krav. Abouserie (1996) har identifierat 

de strategier som universitetsanställda akademiker använder under perioder av stress (tabell 

1). Strategierna används var för sig eller i följd och återges här i den ordning de används med 

den vanligaste först. Abouserie (1996) menar att om inte arbetskraven minskar kommer det att 

ha stor effekt på så väl produktiviteten som den psykologiska som fysiska hälsan hos 

akademiker
1
.  

 1. Accepterande av problemet 7. Försöker tänka att jag är bara människa 

 2. Genom att tala med andra  8. Försöker vara öppen med mina känslor 

 3. Förlika sig med varje problem  9. Stänger in mig på kontoret 

 4. Involvera sig själv med vänner  10. Tvingar mig själv att ta en paus 

 5. Försöker säga nej till onödiga förfrågningar  11. Går inte till arbetet 

 6. Genom att tala om det med kollegor 
 

Tabell 1 visar de strategier universitetsanställda akademiker använder för att hantera stress, i den ordning de 

vanligast förekommer Abouserie (1996). 

Forskning visar dock att motståndskraften mot stress och därmed möjligheten att bibehålla en 

god hälsa ökar hos de individer som upplever en mening med vad de utför, så kallad "sense of 

coherence", SOC (Kinman, 2008). Genom att titta på stressfaktorer i relation till upplevelsen 

av stöd, möjligheten att påverka sin situation, begränsningar av tid, krav från studenter och 

relationen hem-arbete, kan individens hälsa prediceras. Personer med högre SOC upplever 

lägre nivå på alla typer av stressfaktorer i arbetet och uppvisar även bättre psykisk och fysisk 

hälsa. Resultatet visar alltså på en betydande effekt av SOC. De personer som upplever sin 

                                                      

1 De strategier som redovisas här är dock inte resultatet av en flexibilitetsstudie men beskriver de 

strategier som används av universitetsanställda akademiker under stress. 
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omgivning som meningsfull, begriplig och hanterbar är mindre benägna att värdera stimuli 

som stressiga. Upplevd stress är även kopplad till arbetstillfredsställelse, i den meningen att 

stress bidrar till missnöje med arbetssituationen och konsekvensen blir därmed ytterligare 

stress. 

Arbetssituationen för forskare 

Akademin och forskning kan under lång tid sägas ha utgjort sinnebilden för det fria arbetet 

där forskare utan hinder kunnat fokusera på det som fört den egna forskningen framåt. 

Huruvida de akademiska yrkena i dag representerar det fria arbetet och dess idéer kan dock 

ifrågasättas. Bilden av den fria forskningen och den obundna utövaren motsägs av studier som 

visar att den akademiska världen genomgår stora förändringar; mot ökad kommersialisering, 

minskad autonomi för forskaren och en ändrad roll för forskaren som lärare (Hanley, 2005; 

Coaldrake & Stedman, 1999; Parker & Jary, 1995; Rasmussen, 2000). Det akademiska 

arbetets traditionella värderingar, så som oberoende och trygghet i fasta tjänster, auktoritet 

baserad på akademiska meriter, hög status för originalforskning och en negativ syn på 

administrativa sysslor och ledarskap, kommer i dag i konflikt med den externa omgivningens 

krav (Coaldrake & Stedman, 1999). Dessa krav har sitt ursprung i den politiska och 

institutionella omgivningen samt hur forskningen finansieras. Parker och Jary (1995) menar 

att nostalgi och tradition inte ska ligga till hinder för utveckling, men att den rationalisering 

som de menar sker av högre utbildning bör motverkas. Konsekvenserna de ser är en ökad 

byråkrati och övervakning och en minskad autonomi för forskaren.  

Enligt Kinman (2008) visar ett antal olika studier att akademisk personal i Storbritannien 

upplever att deras arbete blivit mer krävande och stressigt. Orsakerna är bland annat att antalet 

studenter har ökat, en ökad kommersialisering, krav på effektivitet samtidigt som bidragen har 

minskats och en ökad press på självfinansierande institutioner. Dessutom har det 

organisatoriska ledarskapet blivit mer distanserat, industri- och affärsvärldens värderingar har 

anammats samt att det kollegiala stödet minskat (Tapper & Palfreyman, 1998). Stor 

arbetsbörda upplevs som den enskilt största orsaken till stress hos universitetsanställda 

(Abouserie, 1996; Kinman, 2008). Begränsningar i tid och resurser anges även som vanliga 

stressfaktorer enligt Kinman (2008). Vidare har följande jobbspecifika svårigheter 

rapporterats: långa arbetsdagar, för mycket administrativt pappersarbete, dåliga relationer på 

arbetet, dålig kommunikation, hålla sig uppdaterad inom teknikområdet, dåligt ledarskap, 

svårigheten att få finansiering och finna tid för forskning, kampen för att bli publicerad, 
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återkommande avbrott, ej konkurrensmässig lön och små chanser till karriärmässigt 

avancemang.  

Det är inte enbart rollen som forskare som påverkas av omgivningens krav utan även den 

universitetsanställdes roll som lärare har genomgått förändring. Weber målade redan 1919 

upp en bild av det amerikanska universitetssystemet och lärarens kunskapsförmedling så som 

endast en transaktion av en vara, precis som vilken marknadsvara som helst (Weber, 1946). 

Enligt Weber saknade det amerikanska systemet byråkrati och gav uttryck för en snedvriden 

bild av demokrati styrt av personlig utveckling för individen på bekostnad av traditioner och 

respekt för andra individer. Mer samtida forskning visar att det i USA sker en 

avprofessionalisering av lärarrollen framför allt på de universitet som saknar historisk tyngd 

och som har fler studenter från låga socioekonomiska klasser (Hanley, 2005). Lärarna på 

dessa universitet ersätts av teknologi i ett försök att minska kostnaderna och resultatet blir 

enligt Hanley (2005) att utbildningen kan jämföras med ett löpande band. Konsekvensen för 

lärarna är minskat antal heltidstjänster och därmed mindre anställningstrygghet.  

Ritzer (1998) går steget vidare och menar provokativt att universitet i det postmoderna 

samhället bör hämta inspiration från organisationer formade av dagens konsumtionssamhälle 

och nämner bland annat snabbmatsrestauranger som förebild. Den mesta undervisningen 

kommer enligt Ritzer att ske via TV, video och dator, och kan på så sätt konsumeras när som 

helst och var som helst i landet. Läraren på universitet beskrivs som deltidsarbetare med få 

förmåner och lika låg lön som hamburgerrestaurangens. Reproduktionen av kunskap i detta 

framtidsscenario lämnar lite utrymme för skapande av ny kunskap och frågan som ställs är: 

vem ska stå för forskningen? Även om just Ritzers resonemang ska ses som en provokation 

enligt honom själv finns det bäring i att universiteten närmar sig den kommersiella 

marknaden. Hanley (2005) visar att gränsen mellan universitet och marknad suddas ut och att 

universitet agerar allt mer som vinstdrivna företag på kunskapsmarknaden.  

Forskning visar att trots decentralisering från staten och avreglering har de svenska 

universiteten blivit mer reglerade och styrda då de ekonomiska och administrativa 

strukturerna fått större inflytande (Allvin & Movitz, 2010). Utvecklingen har inneburit 

minskade resurser, tidspress och bristande ledarskap vilket i längden leder till stress och 

minskad arbetstillfredsställelse för forskare och universitetsanställda. Då detta skifte kan få 

påverkan på forskaryrket och till synes göra denne mer ofri finns fog för att närmare studera 

detta fält och dess upplevelse av flexibilitet i termer av krav och begränsningar. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att många forskare och universitetsanställda 

verkar under fria och oreglerade arbetsformer, i termer av funktionell flexibilitet, finns tecken 

på ökad informell styrning. Konsekvenser av styrningen blir att universitetsanställda som 

traditionellt har ansetts vara bland de mest fria yrkena idag utsätts för ökad kontroll och krav. 

Metod och data 

I avsnittet nedan redogörs för studiens metodval, urval, undersökningsdesign och metod för 

bearbetning, analys av data, etiska överväganden samt begränsningar. 

Val av metod 

Då syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur forskare upplever och 

hanterar sin flexibilitet i sin arbetssituation valdes en kvalitativ forskningsansats. Eftersom 

vårt intresse var att undersöka forskares subjektiva upplevelser av det flexibla arbetet har 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Processen för studien kan bäst beskrivas som 

abduktiv, det vill säga att teori och empiri har varvats växelvis (Langemar, 2008). Syftet var 

inte att bidra med teoriutveckling på området utan snarare att använda teorin som verktyg för 

att förstå empirin. Teorin och tidigare forskning var givande vid genomförandet av studien 

och för tolkningen av det insamlade materialet. 

Urval 

Urvalet har i första hand varit strategiskt. Urvalskriterierna utgjordes av att personerna skulle 

vara akademiska forskare och att det skulle finnas ett anställningsförhållande. För att 

intervjupersonerna skulle ha liknande villkor koncentrerades urvalet till ett fält, det 

naturvetenskapliga. Ett snöbollsurval (Aspers, 2007) med flera startpunkter valdes för att 

undvika att resultatet skulle spegla en specifik institutions eller ett arbetslags kultur. Givet 

uppsatsens tidsramar användes våra respektive nätverk som "snöbollar" och avgränsning till 

institutioner i Stockholmsområdet gjordes.  

Intervjupersonerna, IP, i denna undersökning bestod av sju forskare på olika nivåer inom den 

akademiska världen, två män och fyra kvinnor i åldrarna 28-55 år. De har sin anställning på 
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Stockholms universitet och Karolinska institutet och de akademiska anställningsformerna de 

representerar är; tre doktorander, två post doc, en lektor och en docent.  

 IP1: post doc.  

 IP2: doktorand.  

 IP3: lektor.  

 IP4: doktorand.  

 IP5: docent.  

 IP6: post doc.  

 IP7: doktorand. 

Intervjuguide och förstudie 

Som stöd för intervjun skapades en tematiskt semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) vilket 

innebar att vi utgick från förutbestämda teman med öppna frågor som diskussionen skulle 

kretsa kring (Aspers, 2007). Den semistrukturerade guiden valdes för att alla intervjuerna 

skulle följa samma röda tråd. Vi valde att skapa en förhållandevis detaljerad guide med tanke 

på att intervjuerna skulle delas upp mellan oss, men under intervjutillfällena har samtalet fått 

styra och därmed antog intervjuerna en semistrukturerad form.  

Guidens teman skapades deduktivt men genom att formulera öppna frågor gav vi utrymme för 

uppkomsten av nya teman ur empirin. Guiden delades in i sex teman som identifierats som 

centrala för studiens syfte och frågeställning: flexibilitetsbegreppets när, var hur och vad, 

ansvar och strategier. 

Flexibilitetsbegreppet beskriver i vilken mån intervjupersonerna upplever att de är fria och 

flexibla utifrån när, var hur arbetet utförs samt vad som utförs. Temat ansvar hade som syfte 

att undersöka i vilken grad intervjupersonerna själva tar ansvar för vad som ska utföras och 

om de vet vad som förväntas av dem. Slutligen syftade temat strategier till att ta reda på hur 

intervjupersonerna hanterar flexibilitet. 

För att få en överblick över fältet och kunna fatta beslut om utformningen av intervjuerna 

genomfördes en förstudie. Resultatet av förstudien gav stöd åt vald struktur på frågorna men 

skapade också visst tvivel för hur vi skulle få svar som uppfyllde syfte och frågeställning. 

Förstudien visade att viss tyngdpunkt låg på intervjupersonens agerande och att frågor som 



 

 13 

låg närmare upplevelsen av fenomenet flexibilitet saknades och därmed gjordes vissa 

justeringar av intervjuguiden inför huvudstudien. 

Huvudstudie och transkribering 

Huvudstudiens sju intervjuer utfördes under perioden 13 april - 11 maj 2010 på 

intervjupersonernas respektive arbetsplats. Intervjuerna genomfördes av var och en av oss 

enskilt och de bandades elektroniskt. För att fånga atmosfären och känslan i intervjuerna 

genomfördes transkriberingar av ljudupptagningarna så snart som möjligt efter intervjuerna 

(Aspers 2007). Med tanke på att intervjuerna inte gjordes med oss båda närvarande ansåg vi 

att en ordagrann transkribering av materialet var nödvändig men egna reflektioner uteslöts då 

detta skulle kunna styra den andres tolkning av intervjun. 

Analys 

Som analysmetod användes tematisk analys vilket innebär att datamaterialet struktureras 

utifrån teman (Hayes, 2000). Eftersom kvalitativa data innehåller information uttryckt på 

många olika sätt blir den tematiska analysen ett sätt att bringa ordning i informationen genom 

att forskaren tolkar och identifierar materialets olika teman (Hayes, 2000). Struktureringen av 

det transkriberade materialet genomfördes gemensamt av oss båda och inleddes med en 

genomläsning av samtliga intervjuer för att få en känsla för och bilda oss en uppfattning om 

vad materialet innehöll. Därefter lästes materialet igenom ytterligare ett par gånger och text 

som var relevant för studiens frågeställningar markerades utifrån teman. Slutligen gjordes en 

sammanfattning av respektive tema, förklarande och belysande citat valdes ut och teman 

kopplades till uppsatsens olika teoretiska perspektiv.  

Tematiseringen har skett både med en deduktiv ansats där studiens teoretiska utgångspunkter 

har fått utgöra basen för struktureringen men även utarbetats induktivt då teman uppstått ur 

materialet som inte funnits med i intervjuguiden. Analysprocessen kan därför beskrivas som 

abduktiv, då teori och empiri har varvats växelvis (Langemar, 2008). När genomgången av 

materialet var gjord fanns det i det empiriska materialet inget stöd för temat ansvar. Istället 

växte tre nya teman fram induktivt som samlades under rubriken konsekvenser av flexibilitet. 

Dessa blev förväntningar i meningen vad intervjupersonerna upplever förväntas av dem i 

deras arbete, huruvida upplevelsen av kontroll begränsar flexibiliteten och hur 

intervjupersonerna beskriver hur arbetet prioriteras. Dessa tre teman, tillsammans med det 
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deduktivt skapade flexibilitetsbegreppets när, var, hur och vad samt strategier kom att utgöra 

studiens åtta teman.  

Etiska överväganden 

För att säkerställa uppsatsens etiska värde har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2001) för samhällsvetenskaplig forskning följts. Individskyddets informationskrav har 

uppfyllts genom att intervjupersonerna informerades om syftet med studien och vad vi skulle 

använda deras information till. Vi såg det dock nödvändigt att begränsa informationen 

gällande syftet på studien då det skulle ge intervjupersonerna en förförståelse som skulle 

kunna påverka dess svar. Då vi använde oss av intervjuer, var vi beroende av 

intervjupersonernas samtycke och de informerades utifrån samtyckeskravet om möjligheten 

att avbryta intervjun utan några negativa följder. För att kunna trygga intervjupersonernas 

konfidentialitet har svaren avpersonifierats. Intervjupersonerna informerades om att 

intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte i enlighet med nyttjandekravet och 

att bandupptagningarna från intervjutillfället kommer att förstöras efter att arbetet avslutas. 

Begränsningar 

Under processen med att komma i kontakt med intervjupersoner insåg vi tidigt att det var 

svårt att hitta forskare på högre nivåer som ville delta i studien. Svårigheterna kom att påverka 

hur många intervjuer som genomfördes, men ledde också till en övervikt av doktorander. 

Orsaken till detta utfall har två skäl enligt vår åsikt. Det kan dels bero på det faktum att vi, 

med ett undantag, använt oss av snöbollar som själva är doktorander. Många av dem uppgav 

att det skulle bli svårt att närma sig kollegor med högre befattningar än de själva har. Vi 

förstod också tidigt att många forskare upplever en stor tidspress och det är därför rimligt att 

tro att tiden varit den styrande faktorn i de fall då vi fått nej-svar eller uteblivna svar på våra 

förfrågningar. Tillgängligheten till fältet har alltså påverkat vårt urval vilket i förlängningen 

kan ha påverkat studiens validitet. Urvalet bestod främst av personer med relativt kort 

erfarenhet av forskaryrket och dess flexibilitet, som därmed kanske hade svårare att reflektera 

kring frågorna för vår studie. För att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till studiens 

validitet valde vi att redovisa vilka intervjupersoner som återfinns på vilka positioner för att 

läsaren därmed ska kunna följa eventuella mönster i svaren hos de med kort erfarenhet av 

yrket. 
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Den ursprungliga tanken var att intervjutiden skulle uppgå till en timme men mot bakgrund av 

den tidspress forskare verkar uppleva och på inrådan av "snöbollarna" kortades intervjutiden 

till 40-50 minuter, utan att intervjuguiden kortades i motsvarande utsträckning. Följden blev 

att vi inte hade möjlighet att ställa alla de följdfrågor som hade varit nödvändiga för att kunna 

erhålla kvalitativa beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld (Kvale, 1997). Vår slutsats 

av detta blev att med längre intervjutid hade vi tydligare kunna uppfylla studiens syfte och att 

komma åt fler aspekter av intervjupersonernas upplevelse av arbetslivets flexibilitet. 

Slutligen framkom det under arbetet med uppsatsen att det ibland inte var helt tydligt vilket 

perspektiv på upplevd flexibilitet intervjupersonerna beskriver. Det var i vissa fall svårt att 

veta om intervjusvaren rörde arbetssituationen i allmänhet eller förutsättningarna för 

forskningen. Kanske var vi som forskare inte tillräckligt tydliga med vad vi efterfrågade eller 

så finns det inbyggt i begreppets komplexitet att det lätt sker begreppsglidningar.  

Resultat och analys 

I den följande delen redogörs för resultatet av det empiriska materialet som samlats in. 

Resultatet analyseras och tolkas utifrån de teoretiska perspektiv och begrepp som redovisats 

ovan under teori och tidigare forskning. Kapitlet inleds med en redovisning av hur flexibla 

intervjupersonerna upplever sig vara. Därefter redogörs för flexibilitetens konsekvenser på 

arbetssituationen och slutligen hur intervjupersonerna förhåller sig till dessa villkor i termer 

av strategier.  

Hur flexibel är forskaren? 

Nedan presenteras studiens resultat av i vilken mån intervjupersonerna upplever sig vara 

flexibla. Resultatet presenteras i fyra dimensioner, när, var, hur och vad, vilka utgör stommen 

i analysen av hur fria och flexibla de intervjuade forskarna upplever att de är. 

När 

Flexibilitetsdimensionen när fokuserar på i vilken mån intervjupersonerna kan bestämma hur 

arbetstiden förläggs. Studien visar att de upplever en hög grad av frihet och flexibilitet i denna 

dimension. De intervjuade forskarna uppger att det finns stora möjligheter att själv avgöra 

vilka arbetstider som passar dem själva eller deras familjesituation bäst. Som IP7 beskriver 
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det "Jag upplever själv att jag är fri att bestämma när jag gör mitt jobb..." så visar det att våra 

intervjupersoner upplever stor frihet.  

Intervjupersonerna ser stora fördelar med möjligheten att själva bestämma hur arbetstiden 

förläggs och den frihetskänsla flexibiliteten ger. Det är ingen som efterfrågar mer regler och 

struktur i denna dimension. Samtidigt upplever de att det finns en outtalad förväntan att arbeta 

under kontorstid. Det finns förväntan från arbetskamrater och de arbetslag som de är en del 

av. Det finns även behov att interagera med andra människor, forskare eller informanter, och 

då uppstår ofta beroende av deras tillgänglighet. Interaktionsbehovet leder till att det är mest 

praktiskt att arbeta normala kontorstider men med möjlighet att komma senare eller gå 

tidigare, vilket ses som en väldigt stor fördel med arbetet. 

Jag brukar jobba väldigt mycket dagtid men även helger. Men jag är också ledig på dagtid och 

helger ibland. Det spelar inte så stor roll för mig vilken dag i veckan det är. (IP3)  

Det IP3 beskriver visar att det ställs krav att intervjupersonerna själva måste definiera och 

rättfärdiga hur mycket tid de lägger på arbetet, vilket också Allvin m.fl. (1999) visar på.  

Var 

Den rumsliga dimensionen, i vilken mån intervjupersonerna kan bestämma var arbetet utförs, 

karaktäriseras även den av flexibilitet. Friheten att själv välja var arbetet ska utföras upplevs 

som stor men intervjupersonerna väljer till största del att arbeta på sin arbetsplats. En av de 

vanligast förekommande anledningarna att söka sig bort från arbetsplatsen är den skrivande 

processen som kräver ostördhet. Denna forskningsfas skiljer ut sig i sådan mening att de 

intervjuade forskarna gärna utför den hemma eller på annan plats. Materiella begränsningar 

som påverkar valet av var arbetet utförs är tillgång till datamaterial, laborationsmöjligheter, 

handledare och arbetskamrater. Närheten beskrivs som viktig för effektiviteten i arbetet och 

intervjupersonerna uppger att många faser i forskningsprocessen får en ökad effektivitet om 

det utförs på arbetsplatsen 

Det går snabbare att jobba här för då kan jag gå in på professorns kontor för att säga jag har fått 

den här idén, är den bra eller? Så det är alltså snabbare att jobba här för det annars ska allt ske över 

e-mail. (IP1)  

Det framkommer att dimensionen var kan fungera som något som hjälper en att skilja på 

arbete och fritid. Forskningsarbetet är sådant att det kan vara svårt att avsluta 

tankeprocesserna när arbetsplatsen lämnas vilket flera av intervjupersonerna ger uttryck för. 

Att försöka att bara arbeta på arbetet blir ett sätt att göra uppdelningen mer tydlig. "Det här 
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vill jag inte ha hemma, alltså jag gillar att gå till jobbet och att gå härifrån, då vill jag inte 

tänka på jobbet så mycket." menar IP7. Intervjupersonerna uppger att de vill ha friheten att 

välja var de ska arbeta samtidigt som de beskriver att de föredrar att ha en fast punkt att arbeta 

vid. Valmöjligheten är det som upplevs som positivt. 

Genom att skapa en gräns mellan arbete och fritid försöker intervjupersonerna förhindra att 

arbetet inkräktar på fritiden. Denna uppdelning som görs mellan hem och arbete skulle kunna 

ses som en proaktiv strategi, det vill säga som ett sätt att handskas med det oreglerade och 

flexibla arbetet. Individen själv sätter upp regler kring sin arbetssituation utifrån kontexten 

och egna preferenser, vilket får stöd av Allvin (2007). 

Hur 

De intervjuade forskarnas möjlighet att själva bestämma hur arbetet läggs upp är i viss 

utsträckning beroende på var i forskningsprocessen de befinner sig. Upplevelsen är ändå att 

de själva i stor utsträckning styr hur arbetet ska läggas upp. Den akademiska formen för hur 

forskning bedrivs utgör också en norm för forskaren att förhålla sig till. "...men vilken metod 

jag använder mig av och i vilken ordning är upp till mig. Men det är så klart en hel del krav på 

vad man ska kika på." säger IP1. Utöver forskningsprocessens begränsningar är tillgång till 

sin handledare, omvärldsfaktorer, laborationsmöjligheter och tillgången på instrument 

exempel på upplevda begränsningar. Trots att intervjupersonerna själva uppger dessa faktorer 

som begränsningar upplever de inte dessa som begränsande i meningen att de minskar deras 

flexibilitet.  

Ja alltså, man planerar ju och lägger upp sina studier som man vill ha dem. Och där kan man ju 

lägga upp det precis själv hur man vill göra, vad man vill veta och att hur man tar reda på det. Sedan 

måste man naturligtvis använda sig av metoder som är lämpliga i sammanhanget med det är ju 

underförstått att man gör. (IP3)  

Intervjupersonerna redogör för begränsningarna i dimensionen hur arbetet ska utföras men 

samtidigt vill de inte tillstå att det egentligen begränsar deras valmöjligheter. I flexibla 

organisationer saknas i viss mån traditionella gränser och styrning (Allvin m.fl., 1998). 

Kanske skulle denna otydlighet kunna vara en av anledningarna till att intervjupersonerna 

själva inte ser det som om en begränsning av deras frihet. Intervjupersonerna kan sägas ge 

uttryck för en överskattning av den egna friheten och självständigheten i arbetssituationen 

vilket också tidigare forskning visat. Allvin (1998) menar att en överskattning av den egna 

obundenheten förekommer hos personer med flexibla arbetsvillkor.  
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Vad 

Intervjupersonerna uppger att de har möjlighet att påverka vad de arbetar med, men det är 

samtidigt den dimension som de begränsningar de nämner faktiskt upplevs som 

begränsningar. Det övergripande ämnesfält forskaren verkar inom utgör givetvis en gräns för 

vad som kan studeras. Även praktiska begränsningar i form av vilka analysmetoder och 

laborationsutrustning som finns tillgängliga nämns. "Det finns ju vissa praktiska 

begränsningar och det är ju vilken typ av experiment vi kan göra." menar IP2. Ytterligare 

begränsningar som framträder i materialet är finansieringen, övergripande projektplanering 

och doktorandforskningsplanen.  

Det är inte bara yttre faktorer som påverkar vad intervjupersonerna arbetar med utan även 

kompetens förs fram som en gräns för hur flexibel denne kan vara. 

Ja det är ju min egen kompetens, om jag vill göra något som är utanför min egen kompetens då måste 

jag träffa folk som har den kompetensen så att jag kan, ja komplettera. (IP3)  

I intervjuerna framgår att vad som skulle kunna kallas yttre begränsningar, det vill säga 

forskningsdisciplin och finansiella ramar, upplevs som tydliga. En möjlig förklaring skulle 

kunna vara att dessa begränsningar är institutionaliserade i den akademiska världen och 

därmed tydliga. Intervjupersonerna har lätt för att tala om dem då de är relativt påtagliga. Då 

blir den inre begränsningen i kompetens ett mer intressant resultat. Att som forskare beskriva 

den egna kompetensen som en möjlig begränsning av vad som kan utföras, blir detsamma 

som att tillstå att kompetensen inte räcker till i ett yrke där just kompetens i meningen 

kunskap är en förutsättning för arbetet.  

Utifrån resultatet på flexibilitetsområdets fyra dimensioner kan slutsatsen dras att 

flexibiliteten upplevs som hög men med vissa begränsningar. Vad som är en begränsning eller 

inte framkommer inte entydigt och klart då flera av intervjupersonerna i samma andetag som 

de uppger olika begränsningar samtidigt också uttrycker att de inte riktigt tycker att det 

begränsar dem. 

Avsaknaden av formella regler för vad de intervjuade forskarna ska prestera skapar en stor 

frihet och flexibilitet men som också framkommer i Allvin m.fl. (1999) så leder detta till att 

stora kompetenskrav ställs på de anställda. Med kompetens avser Allvin förmågan att 

handskas med flexibiliteten. MacEachen m.fl. (2008) visar att den upplevda friheten har en 

baksida. När regleringen i arbetstid och plats suddas ut leder det till att de anställda får ökade 

prestationskrav och att kraven på tillgänglighet ökar. Men det går ändå att säga att den 
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generella inställningen till flexibiliteten är att de är positiva till den. Som IP3 beskriver det 

”Jag känner att det är en av de stora fördelarna med det här jobbet. Det är att det är så fritt.”  

I vårt datamaterial finns det inget som styrker att intervjupersonerna upplever sig styrda och 

att de inte skulle vara autonoma. Resultatet går emot de studier som visar att det akademiska 

fältet idag är allt mer styrt (Hanley, 2005; Coaldrake & Stedman, 1999; Parker & Jary, 1995; 

Rasmussen, 2000). Kanske beror detta på att intervjupersonerna idealiserar sin egen 

arbetssituation och överskattar sin självständighet likt Allvin m.fl. (1998) beskriver. En annan 

förklaring skulle kunna vara att intervjufrågorna hade en infallsvinkel som syftade till att 

belysa individperspektivet och därmed gavs inte utrymme för svar som berör situationen för 

forskningen som helhet.  

Konsekvenser av flexibiliteten 

Med flexibilitetens konsekvenser avses hur flexibiliteten påverkar individens arbetssituation. 

Konsekvenserna beskrivs nedan utifrån tre olika aspekter: förväntningar, kontroll och 

prioriteringar. 

Förväntningar 

För att förstå flexibilitetens konsekvenser har vi frågat de intervjuade forskarna vilka 

förväntningar som ligger på dem och från vem dessa förväntningar kommer i förekommande 

fall. Intervjupersonerna uppger att det inte är helt uttalat vad som förväntas av dem i deras 

arbete. Däremot finns det underförstått att prestera akademiska resultat. IP3 beskriver detta 

som "Jag vet inte riktigt om det är någon som har sagt det till mig någon gång." och IP1 säger 

"Det är inga tydliga krav med vad som förväntas men man vet ju vad andra i samma position 

gör.". 

En lösning på de oklara förväntningarna blir att forskaren imiterar andra kollegor och vad de 

gör. Genom den akademiska karriären ”lär” sig forskaren vad en forskare gör. Konsekvensen 

blir att individen själv lär sig vad som ska utföras och utbildar sig själv så som Allvin m.fl. 

(1998) funnit. Lärandet sker självständigt och skulle betyda att allt eftersom karriären 

fortskrider fås en större kunskap om vad som förväntas av en. Karriärstegen inom den 

akademiska världen utgör också till viss del riktmärke för vad forskaren förväntas prestera. På 

forskare vars vilja är att gå vidare inom akademin ställs högre krav till exempel i form av 

högre publiceringstakt.  
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Intervjupersonerna uppger även att det finns en otydlighet i vad och vem som innehar 

förväntningar på kvaliteten på deras prestationer. På sätt och vis blir de lämnade åt sin egen 

bedömning av kvaliteten på det de gör. IP7 beskriver detta färgstarkt med uttrycket den egna 

”kvalitetsdjävulen”. Det är upp till individen att avgöra vilken kvalitet det färdiga resultatet 

ska ha. Detta gäller dock de löpande arbetsprestationerna och ej artiklar som genomgår en 

yttre granskning och kvalitetskontroll.  

Kontroll  

Intervjupersonernas menar att de upplever att det finns ingen eller låg kontroll på hur de utför 

arbetsuppgifter eller när och var de utförs, vilket kan tolkas som att den direkta kontrollen är 

låg. Däremot talar de om vad som skulle kunna kallas en externaliserad kontroll i den 

akademiska publiceringsrutinen som utgör en kvalitetskontroll av att det arbete som utförts. 

"Ja kvalitetskontrollen i forskningen är ju… den finns ju där i och med att man blir ju inte 

publicerad om det inte håller kvalitet." menar IP5. Om inte kvaliteten är god nog blir arbetet 

inte publicerat. Denna kontroll är tydligare för våra intervjupersoner än handledarens 

kontrollfunktion. Det är resultatet och de vetenskapliga publiceringsverktygen som utgör den 

tydligast upplevda kontrollen i intervjupersonernas arbetssituation.  

Handledaren har en formell roll men upplevs inte ha en kontrollerande funktion av de 

intervjuade forskarna. Oftare beskrivs att kollegor innehar en informell kontroll. IP5 beskriver 

det som ”Även kollegor, man är ju inte ensam så man samarbetar ju tillsammans med andra 

som också utgör en viss kontroll.”. Intervjupersonernas avsaknad av kontroll av deras 

arbetsinsatser följer de mönster Allvin m.fl. (1998;1999) funnit. Den styrning som kontroll 

innebär saknas och detta leder till att avgörandet i stor utsträckning ligger på forskarens egna 

axlar. När stöd behövs är det främst kollegor som utgör bollplank. 

Den låga kontroll våra intervjupersoner redogör för kännetecknas av frihet under ansvar. 

MacEachen m.fl. (2008) visar också att låg förekomst av kontroll är vanligt förekommande på 

arbetsplatser med hög utbildningsnivå. Styrningen och ledningen av dessa organisationen har 

mer en koordinerande än kontrollerande och befallande funktion vilket också kännetecknar 

akademin enligt vårt datamaterial. 

Prioritering 

Intervjupersonerna upplever att det är upp till den egna förmågan och viljan att prioritera 

bland arbetsuppgifterna. Att själv kunna styra vad som ska utföras upplevs främst som 
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positivt då de kan prioritera det de har lust att göra. Ofta utgör tiden den begränsande faktorn 

och styr vad som ska prioriteras högst. 

Det är ju helt upp till mig men ofta är det ju tiden som, att man har sina deadlines och så tar man det 

första först. Jag tycker att det fungerar väldigt bra men jag har egentligen inget bra svar på hur jag 

prioriterar. (IP6)  

Begränsningarna i tid ställer krav på självdisciplin vilket tydligt framträder i materialet. Det är 

främst förmågan att disciplinera sig själv som utgör utmaningar för intervjupersonerna. 

Möjligheten att få hjälp att prioritera upplevs som begränsad och därmed blir det upp till 

intervjupersonerna själva att skapa en arbetssituation som fungerar. Genom att vara 

disciplinerad kan stress och svårigheter undvikas menar de. I situationer när de inte lyckas 

ökar arbetsintensiteten och antalet arbetstimmar. "Jag försöker bara jobba ikapp, jag försöker 

jobba du vet som arbetsmyrestilen… "(IP3) Arbeta mer skulle kunna ses som en reaktiv 

strategi då det blir ett sätt att hantera en stor arbetsbörda. Det väcker dock frågan huruvida 

detta är en konsekvens av forskarens flexibilitet eller helt enkelt ett resultat av att forskare har 

ont om tid.  

Då det ligger på forskaren själv att prioritera sitt arbete är det också upp till forskaren själv att 

hantera när tiden inte räcker till. Att sänka kvalitetskraven på det egna arbetet är dock inte ett 

alternativ menar de intervjuade forskarna. Prioriteringssvårigheterna intervjupersonerna 

uppger får även stöd av Allvin m.fl. (1999) som funnit att det krävs att forskaren förhåller sig 

till vad som ska göras och hur mycket tid det får ta. Den frihet forskaren har ställer höga krav 

på individen själv att klara ut detta. Avsaknaden av stöd i prioriterandet för våra 

intervjupersoner stärker denna bild. 

Resultatet av de tre aspekter på flexibilitetens konsekvenser tydliggör bilden av vilken 

situation intervjupersonerna befinner sig i. De är till stor del lämnade till sin egen disciplin 

och prioriteringar för att få arbetssituationen att fungera. Låg organisatorisk styrning skapar 

utrymme för en flexibel arbetssituation vilket enligt MacEachen m.fl. (2008) skulle vara en 

bra grogrund för en kreativ arbetssituation. I sin studie av högutbildade anställda visar 

MacEachen m.fl. att ett flexibelt och krävande arbete leder till ökade prestationskrav men 

också ökad kreativitet. Våra intervjupersoners upplevelse av brist på struktur och ledning, i 

form av kontroll, förväntningar och prioriteringar, kan därmed ses som en nödvändighet 

utifrån forskningens krav på kreativitet, men får också till följd att ett större ansvar läggs på 

arbetstagaren.  
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Strategier för att hantera flexibilitet 

Resultatet ovan visar att forskarens arbetssituation kännetecknas av få direktiv från 

överordnade om vad som förväntas av dem, hur de ska prioritera och att forskaren själv i stor 

utsträckning utför kvalitetskontrollen på det egna löpande arbetet. Hur den enskilde forskaren 

förhåller sig till dessa villkor varierar men några olika handlingsmönster kan skönjas. 

Resultatet presenteras nedan som proaktiva och reaktiva strategier. Denna uppdelning bottnar 

delvis i förförståelse vilket bekräftades när det empiriska materialet tematiserades.  

Proaktiva strategier 

Många av intervjupersonerna i denna studie talar om en låg organisatorisk styrning vilket 

kompenseras med försök att själv planera och strukturera det egna arbetet på kort och lång 

sikt. Planeringen menar de försvåras av att det i forskningens natur ligger en svårighet att 

förutspå vad som kommer att ske och att arbetet ofta tar nya vändningar, men att det är något 

som kommer med yrket menar de. IP6 säger till exempel att "...det är ju så det är, och där är 

det inga som helst problem att ställa om för det.". 

Den individuella planeringen utgörs i huvudsak av någon form av tidsplan för arbetet att 

färdigställa det pågående projektet eller experimentet och att hålla deadline. Samtliga 

intervjupersoner menar dock att avbrott och ändrade planer är en del av arbetets vardag men 

att avbrottets natur avgör om det upplevs som negativt. Avbrott som beror på forskningen i 

sig upplevs som en naturlig del av arbetet och något som blir en vana, medan avbrott som är 

relationella, till exempel kollegor eller studenter som avbryter, och som innebär att kreativa 

processer avbryts oftare upplevs som ett stressmoment. Intervjupersonerna menar att de 

problem som uppstår, när någonting oförutsett händer och som får till följd att planeringen 

fallerar, beror på den egna personen och dess förmåga att planera sitt arbete.  

Nej, man skulle kunna ha en bättre planering och struktur men det är ju ingen annan som gör den 

planeringen än jag själv så att det är liksom....visst ibland önskar jag att jag var mer organiserad... 

(IP5)  

Resultatet av den upplevda bristen på organisatorisk struktur blir att intervjupersonerna finner 

det svårt att prioritera arbetsordningen och att de ofta tar till deadline som styrande för vad 

som ska utföras. För att kunna förutse framtida situationer och för att kunna undvika 

situationer med alltför hög arbetsbörda uppges erfarenhet och självinsikt som viktiga 

egenskaper. IP2 uttrycker det som "Då också lärde jag mig att jag inte ska ta på mig saker i 
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onödan". Även Abouserie (1996) (tabell 1) finner i sin studie att försöker säga nej till onödiga 

förfrågningar är en förekommande strategi.  

Ytterligare en strategi som framkommit i resultatredovisningen ovan men som inte 

framkommer hos Abouserie (1996) är det försök att skapa en gräns mellan arbete och fritid 

som IP7 talar om "Det här vill jag inte ha hemma, alltså jag gillar att gå till jobbet och att gå 

härifrån, då vill jag inte tänka på jobbet så mycket.". Försöken att göra den rumsliga 

uppdelningen tydligare bör ses som en proaktiv strategi då det blir ett sätt att handskas med 

det oreglerade och flexibla arbetet.  

Sett mot bakgrund av vårt empiriska material framstår de proaktiva strategierna som relativt 

få, vilket kan ses som en konsekvens av bristande organisatoriska rutiner. Intervjupersonerna 

talar dock om vikten av egen planering, om förmågan att inte ta på sig för mycket arbete och 

om gränsdragning mellan arbete och familj. Uppkomsten av proaktiva strategier i flexibla 

arbetssituationer stöds av Allvin (2007) som menar att när regleringar saknas skapar individen 

själv subjektiva regleringar. Ytterligare en förklaring till att de proaktiva strategierna är få 

skulle kunna vara att de inte gör sig påminda när arbetet fungerar väl. Strategierna förblir 

omedvetna och kan därför inte redogöras för.  

Konsekvenserna av bristande struktur inom det akademiska fältet och flexibiliteten bemästras 

snarare med kortsiktiga handlingsstrategier som uppstår som en reaktion på den aktuella 

situationen. Dessa kortsiktiga handlingsstrategier skulle kanske kunna ha en negativ påverkan 

på forskningens långsiktighet men det våra intervjupersoner ger uttryck för kan snarare tolkas 

som att det inte är forskningens långsiktighet och kvalitet som blir lidande utan snarare 

individerna själva. 

Reaktiva strategier 

Samtliga intervjupersoner uppger att de upplever att tiden är en begränsning. De menar att de 

inte kan göra allt de vill göra men också att de inte hinner med att utföra de arbetsuppgifter de 

menar åligger dem. Lösningen på problemet blir oftast att antalet arbetstimmar utökas. IP6 

uttrycker det som "...om det är en deadline kan det vara nog så skönt att bara jobba 

jättemycket nån dag för att kunna få klart det och släppa det sen..." medan IP7 säger "Jag är 

en sån som bara biter ihop och jobbar ännu hårdare och betalar med taskig nattsömn.". 

Begränsningarna i tid upplevs, så som Kinman (2008) beskriver, som en av de främsta 

stressfaktorerna. Allvin (2007) menar att bristen på formell reglering inneburit en ökad 

tidsmedvetenhet hos den anställda. Allvin menar också att det ligger på den anställde att 
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hantera trycket och att situationen och personliga faktorer påverkar hur arbetstiden 

struktureras. Våra intervjupersoner uppger i stor utsträckning att den enda möjligheten de ser 

att klara av de arbetsuppgifter de ska utföra är att arbeta mer. Tidsbristen intervjupersonerna 

genomgående talar om, kombinerat med att det inte är möjligt att delegera, leder till en hög 

arbetsintensitet.  

Nej alltså det är ju så när det anhopar sig då är jag ju här till åtta på kvällarna. Det finns ingen jag 

kan delegera till och det är ju oftast lite för avancerat att delegera också. (IP7)  

De upplever att yrkets specifika kunskaps- och kompetenskrav försvårar möjligheten till 

delegering och därmed får forskaren själv hantera situationer då arbetsuppgifterna hopar sig. 

"Så, man får ju lösa det själv eller så strunta i det..." menar IP6. Denna strategi innebär enligt 

Abouserie (1996) (tabell 1) att individen förlikat sig med arbetssituationen och finner ett lugn 

genom accepterande av problemet. Det är dock ett fåtal av våra intervjupersoner som hanterar 

ökad arbetsintensitet på detta sätt. Lösningen blir snarare att när arbetsuppgifterna hopar sig i 

stor utsträckning helt enkelt arbeta mer. 

Flera av våra intervjupersoner uppger att forskaryrket är relativt ensamt men att de ändå söker 

stöd hos kollegor och handledare. Denna strategi, som Abouserie (1996) (tabell 1) kallar 

genom att tala med andra, är en strategi för att orka med när arbetsbördan blir för stor. Tapper 

och Palfreyman (1998) menar dock att möjlighet till det kollegiala stödet har minskat hos 

akademiker. 

Några av intervjupersonerna uppger även att avsaknaden av en tydlig start och slut på 

arbetsdagen får till följd att de har svårt att lämna tanken på arbetet när de går hem för dagen. 

De menar också att det kreativa skapande forskaryrket förutsätter ett engagemang och ställer 

krav på individen att prestera sitt yttersta. Arbetet förutsätter tankeprocesser som inte går att 

avgränsa till kontorstid. 

Man stänger ju aldrig riktigt av faktiskt... ...här är det ju så att jag måste komma på saker, tänka ut 

saker, och kanske komma på saker som ingen annan tänkt ut före och det går inte riktigt att bara 

släppa det. (IP2)  

Den ständigt pågående forskningsprocessen får till följd att arbetet går ut över familjen menar 

några av intervjupersonerna, medan andra menar att familjen utgör en naturlig och ibland 

nödvändig reglering av arbetstiden. Som en följd av det avreglerade arbetet har Allvin (1999) 

funnit att arbetstiden blivit mer situationsbunden och den privata situationen allt mer styrande. 

Exempel på detta ger ett par av våra intervjupersoner som menar att familjen hjälper dem att 

hålla tankarna borta från arbetet och att familjen bidrar till att de lämnar arbetet i rimlig tid.  
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Några av intervjupersoner uttalar sig om stressreaktioner på arbetsbördan men det stora 

flertalet anser dock att arbetets positiva sidor överväger de negativa. Engagemanget för ämnet 

och känslan av att bidra gör att de negativa aspekterna upplevs som mindre negativa. 

Jag har ett fantastiskt jobb, en otroligt intressant studie och superviktiga resultat som vården skriker 

efter..... Baksidan är det här att det saknas en struktur och det här. (IP7) 

Flertalet av våra intervjupersoner talar om forskaryrket som ett stressigt yrke. Denna press 

uttrycks dock inte som ett problem av våra intervjupersoner kanske beror det på känslan av 

mening i arbetet. Forskning visar att upplevelsen av mening, ”sence of coherence”, har stor 

effekt på individens benägenhet att värdera stimuli som stressiga (Kinman, 2008).  

Möjligheterna att stå emot stress och därmed chansen att upprätthålla en god hälsa ökar hos 

individer som upplever en mening med vad de arbetar med. Intervjupersonerna i vår studie 

menar att de genom sitt arbete bidrar till något viktigt och att de drivs av ett eget intresse och 

engagemang och känner en glädje i det de utför. Samtliga anser även att de själva till stor del 

har möjlighet att påverka sin situation. Sammantaget ger detta en hög ”sence of coherence”. I 

och med att de uppvisar sådan stark känsla för sitt arbete kan de bättre stå emot flexibilitetens 

negativa aspekter. 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur forskare upplever och hanterar 

flexibilitet i sin arbetssituation. Uppsatsens resultat ger svar på hur de intervjuade forskarna 

upplever och hanterar sin flexibla arbetssituation. Det går dock att ställa sig frågan hur djup 

förståelse vi uppnått mot bakgrund av de begränsningar vi redogjort för i metodavsnittet. Vår 

erfarenhet och tidsdisponeringen av intervjuerna kan ha lett till att vi inte nådde den djupa 

förståelse av intervjupersonernas upplevelser som eftersträvades. Det finns en bredd i hur 

intervjupersonerna upplever flexibiliteten men gemensamt för dem är att de är positiva till 

flexibilitet. Intervjupersonerna redogör för begränsningar som inte upplevs som begränsningar 

och att de upplever stor mening i arbetet. Materialets resultat beskriver också hur de 

intervjuade hanterar flexibiliteten och den frihet som de upplever. Hanterandet tar ofta formen 

av reaktiva strategier snarare än proaktiva.  

Vårt resultat har lett fram till svar på de fem frågeställningarna: Hur fria och flexibla är 

forskare? Vilka begränsningar upplever forskare i arbetet? Vilka krav ställs på forskar i 
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arbetet? Hur upplever forskare flexibilitet i arbetet? Hur förhåller sig forskare till flexibilitet i 

arbetet? Diskussionen nedan besvarar dessa frågeställningar. 

Upplevelser och strategier 

I vår studie finns en slagsida för positiva upplevelser av flexibiliteten medan resultat av 

tidigare forskning visar på en mer nyanserad bild. Fördelarna forskarna framhåller i denna 

studie är friheten att bestämma när, var, hur arbetet utförs och i viss mån vad som utförs. 

Flexibilitetens avigsidor talar de mindre om men så som tidigare forskning pekar på nämns 

ökade krav och ökat ansvar (MacEachen m.fl., 2008). Att flexibiliteten beskrivs i så positiva 

termer kan vara ett resultat av en idealisering av den egna arbetssituationen som ibland 

uppstår när arbetsvillkoren är flexibla. En alternativ förklaring skulle kunna vara att normen 

om den goda flexibiliteten, påverkar våra forskare till att inte lyfta de negativa upplevelserna 

av flexibiliteten.  

Studiens samtliga forskare visar ett engagemang och intresse för det egna forskningsområdet. 

Det kan antas bero på att forskningsinriktningen är självvald och denna del av yrkets natur 

leder till en hög känsla av mening för det egna arbetet. Upplevelsen av att bidra till något 

större, att skapa framtidens forskning, ökar motståndskraften mot flexibilitetens negativa 

effekter. Denna motståndskraft kan kanske leda till att forskarna inte märker av effekterna på 

samma sätt.  

De strategier som framträder i studien beskriver hur våra forskare hanterar och förhåller sig 

till flexibilitet i arbetet. Tidigare forskning lyfter fram liknande strategier men visar på fler 

strategier än vi funnit stöd för (Abouserie, 1996). Svårigheten att hantera och ansvara för den 

egna arbetstiden är ett återkommande ämne i vår forskning och den reaktiva strategin som 

tydligast framkommer är att arbeta mer. Även Allvin m.fl. (2006) visar på problem med att 

hantera arbetstiden vilken har en tendens att breda ut sig på fritiden. En fråga blir då, är 

bristen på tid en konsekvens av flexibiliteten eller är forskaryrket så beskaffat att arbetskraven 

är för stora? Möjligtvis ligger tidsbristen inbyggd i forskningens natur och dess strävan att 

alltid nå ökad kunskap. I denna strävan inbegrips indirekta krav och förväntningar som blir 

svåra att uppfylla. Denna studie ger inte något svar på frågan om forskare har för stora 

arbetskrav men det skulle kunna vara en intressant frågeställning för fortsatta studier. 
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Krav och begränsningar  

Studiens resultat visar att förväntningar och krav på vilket arbete intervjupersonerna ska 

utföra upplevs som oklara. Otydligheten i förväntningar och krav leder till att det är upp till 

forskaren själv att prioritera, och därmed läggs ansvaret för tidsdisponeringen på individen 

själv. Forskning visar att när organisationens formella rutiner och regler saknas blir det upp 

till individens subjektiva uppfattning att avgöra vad som är ens arbetsuppgifter (Allvin, 2007). 

Om tiden inte räcker för att utföra arbetet upplevs ansvaret enbart ligga på den enskilde 

individen. Resultatet kan också tolkas som att intervjupersonerna inte ser kraven och 

förväntningarna vilket kanske beror på normen om den fria forskaren. De krav som framstår 

som tydliga för intervjupersonerna är att de ska prestera akademiska resultat. För de som vill 

fortsätta den akademiska karriären framträder meriteringskraven än tydligare, då de utgör en 

förutsättning för avancemang. 

Vidare fann vi en otydlighet i vad som upplevs som begränsningar av forskare i dess 

yrkesutövning. Praktiska och ekonomiska begränsningar beskrivs, men att dessa tas för givet 

och därmed inte upplevs som någon faktisk begränsning. En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att även på denna punkt påverkar normen om den fria forskaren möjligheten att se 

begränsningarna. Ett intressant resultat som framkom i materialet är upplevelsen av 

kompetens som begränsning. Detta blir intressant i ljuset av att forskarens kompetens är deras 

främsta arbetsegenskap och att erkänna brist i det innebär att skriva ner den egna möjligheten 

att bedriva sitt arbete. Vi har dock inte funnit stöd för detta i vår teorigenomgång. 

Hur fri och flexibel är forskaren? 

Denna studie, som syftar till att skapa fördjupad förståelse för forskares flexibla 

arbetssituation, väcker givetvis den övergripande frågan hur fri forskaren egentligen är. 

Resultatet i studien ger oss en bild av stor flexibilitet och därmed stor frihet hos de intervjuade 

forskarna. Tidigare internationell och svensk forskning bidrar dock med en mer 

problematiserande bild vilket kan förleda oss till att underkänna resultatet av vår studie 

(Hanley, 2005; Coaldrake & Stedman, 1999; Allvin & Movitz, 2010). Vi vill dock vidhålla att 

studiens sju intervjupersoner uppger sig uppleva en flexibel och fri arbetssituation. Den 

kvalitativa forskningens akilleshäl är möjligheten att generalisera resultaten. 

Generaliseringsproblematiken i kombination med att tidigare forskning visar på en mer 

nyanserad bild av flexibiliteten och friheten, kan till viss del begränsa oss i vilket svar vi kan 

ge frågan och vilken slutsats vi kan dra.  
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Ytterligare en aspekt av denna frågeställning är huruvida forskningen är fri eller ej. Som 

bakgrund till frågeställningen har tidigare forskning redovisats som visar att omgivningens 

ökade krav och en ny syn på hur forskning ska finansieras. Dessa krav leder till en minskad 

autonomi, ökad kommersialisering. Denna dimension vilken skulle kunna begränsa forskarens 

frihet har uppsatsen inte lyckats belysa. Uppsatsens individfokus kan vara en av 

anledningarna till att frågor som berör denna aspekt av friheten inte har ställts.  

Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis är det motiverat att fråga sig om det är möjligt att som utomstående komma åt 

upplevelsen av fenomenet flexibilitet. En möjlig förklaring skulle kunna vara att forskare inte 

kan eller vill sätta ord på vad som utgör flexibilitetens begränsningar då de ses som en del av 

verkligheten, så som det är och kanske ska vara. För att nå intervjupersonernas upplevelse 

hade kanske ett annat forskningsupplägg gynnat studien. Att till exempel komplettera 

intervjuer med deltagande observation skulle kunna vara ett sätt att bättre förstå det som 

intervjupersonerna inte sätter ord på. Därigenom skulle kanske en djupare förståelse för den 

flexibla och fria situation forskare upplever nås. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Presentation 
--- --- ---  

 

Introduktionsfrågor 
 

Vad arbetar du med? 

Hur gammal är du? 

Hur ser din familjesituation ut? 

Hur länge har du arbetat? 

Kan du beskriva vad du gör på jobbet? 

 

Flexibilitetsbegreppet 

När 
I vilken mån kan du själv bestämma när du ska göra ditt jobb?  

Hur brukar du göra?  

Hur känner du kring det?  

Finns det något som begränsar dig i frågan om när du ska göra ditt jobb? 

 

Var 
I vilken mån kan du själv bestämma var du ska göra ditt jobb?  

Hur brukar du göra?  

Hur känner du kring det? 

Finns det något som begränsar dig i frågan om var du ska göra ditt jobb? 

 

Hur 
I vilken mån kan du själv bestämma hur du ska göra ditt jobb?  

Hur brukar du göra?  

Hur känner du kring det? 

Finns det något som begränsar dig i frågan om hur du ska göra ditt jobb? 

 

Vad 
I vilken mån kan du själv bestämma vad du ska göra ditt jobb?  

Hur brukar du göra?  

Hur känner du kring det? 

Finns det något som begränsar dig i frågan om vad du ska göra ditt jobb? 

 

Kan du göra en uppskattning och fördela hur mycket tid du lägger på dina olika 

arbetsuppgifter? (forskning, utbildning, handledning, administration, möten mm) 

Är du nöjd med fördelningen eller skulle du vilja ha det på något annat sätt.  

 

Ansvar 
 

Vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete? (förväntningar ifrån chefer, kollegor, studenter, 

anslagsgivare, fakultetsledningen) 

Finns det någon kontroll på dina arbetsinsatser? Hur ser den ut? Kvalitetskontroll? 

Vad blir reaktionen om du inte gör det som förväntas av dig? (ev. sanktioner) 
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Hur vet du vad du ska prioritera? 

Vem vänder du dig till för stöd?  

 

Vad eller vem skulle du säga styr ditt arbete? 

 

Reaktiva och proaktiva strategier 
Vad och/eller vem avgör när du är klar med en arbetsuppgift? 

Vilka möjligheter har du att planera ditt jobb på kort och på lång sikt? 

Hur ofta måste dina planer ändras? 

I vilken mån klarar du oplanerade avbrott? Kan du ge exempel på en sådan situation och hur 

du reagerat? 

 

Hur hanterar du situationer när det blir för mycket? Kan du ge ett konkret exempel på en 

sådan situation och hur du reagerat?  

Finns det något som skulle kunna hjälpa dig i dessa situationer? 

 

Hur ser du på din arbetssituation som helhet? Tycker du att det fungerar? Är du frustrerad? 

 

Det var den sista frågan, är det något du skulle vilja tillägga?  

Tack för din medverkan! 

 


