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Förord

Stort tack till deltagarna i vår studie, utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig.

Tack för att ni har gett oss en inblick och delat med er av era berättelser och upplevelser, samt

att ni tog er tiden att ställa upp på intervjuer.

Vi skulle även vilja tacka vår handledare Ulf Ericsson för kunskapen du bidragit med och

stödet vi har fått under arbetets gång. Det har varit uppskattat att få ta del av dina kloka och

utmanande idéer.

Slutligen vill vi rikta ett tack till varandra för att båda har bidragit med engagemang och

kreativitet, samt ett gott samarbete.
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1. Inledning

Meningsfullhet i arbetet kan leda till flera positiva effekter (Bailey, Yeoman, Madden,

Thompson & Kerridge 2019, s. 103), exempelvis ett upplevt ökat välmående (Madelyn,

Karolina & Cornelia 2014; Steger, Dik & Duffy 2011; Steger, Dik & Duffy 2012, refererad i

Kaur & Mittal 2020, 117). Därför anser vi att det är ett problem att allt färre människor

känner meningsfullhet i sitt arbete (Jobbhälsoindex 2019). Anställda kan skapa mening

genom att forma sin arbetsroll och förändra olika element, vilket kan beskrivas som job

crafting (Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 179). Det finns olika aspekter som kan påverka den

anställdes möjligheter att forma arbetet, exempelvis handlingsutrymmet. Anställda som är

mindre beroende av kollegorna kan uppleva större utrymme att forma arbetet, på grund av att

de anses ha mer möjligheter att ändra arbetsuppgifterna och sätta upp gränser för relationerna.

Därav kan anställda med större handlingsutrymme i arbetet ha mer möjligheter att forma

arbetet. När dessa möjligheter finns på arbetsplatsen har den anställda större benägenhet att

finna motivation till att forma sitt arbete (ibid. ss. 183-184). Det handlar inte enbart om vilka

möjligheter som finns på arbetsplatsen, utan det handlar även om hur anställda ser på

möjligheterna. Beroende på om anställda ser och tar tillvara på möjligheterna eller inte,

kommer deras inställning påverka motivationen, vilket i sin tur avgör huruvida anställda

formar arbetet utifrån deras preferenser. Således blir job crafting någonting som primärt drivs

av individen, då det är hen själv som initierar och bestämmer formerna (ibid. ss. 185, 187).

Individer har olika förutsättningar för att initiera job crafting beroende på hur verksamheten

ser ut. Det kan exempelvis handla om hur kontrollerade anställda upplever att de är i sitt

arbete (ibid. s. 184). Bornemark (2018) menar på att kontrollen har ökat, och att samhället

genomsyras av en mätbarhet där dokumentation, administration och effektivisering är

ständigt närvarande.

Tidigare forskning lyfter att anställda som utövar job crafting kan uppnå meningsfullhet i sitt

arbete, och därför är det viktigt för chefer att etablera kunskap inom området för att i sin tur

kunna ge medarbetarna förutsättningar att utöva job crafting (Tims, Derks & Bakker 2016, s.

51). Med tanke på att vi som framtida personalvetare med stor sannolikhet kommer arbeta

som chefsstöd, anser vi att det är relevant att undersöka området för att kunna bistå den

kunskapen till cheferna, eftersom job crafting kan leda till att anställda uppnår meningsfullhet

i arbetet (ibid.). Möjligheten att utöva job crafting kan se olika ut beroende på yrke, och vilka
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andra förutsättningar den anställda har till job crafting (Wrzesniewski & Dutton 2001, s.

184). Trots att universitetsläraren har studerats på flera olika sätt finns det en lucka i

forskningen avseende job crafting kopplat till denna yrkeskategori. Med detta som

utgångspunkt undersöker vi universitetslärares handlingsutrymme, vilka möjligheter som

finns att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem. Genom att

studera detta ökar vi förståelsen för universitetslärares möjligheter att forma arbetet och dess

påverkan gällande meningsfullhet i arbetet. Detta leder oss vidare in på studiens syfte.

1.1 Studiens syfte

Studiens syfte är att undersöka universitetslärares handlingsutrymme, mer specifikt vilka

möjligheter som finns att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för

dem.

1.2 Disposition

I inledningen har vi presenterat en bakgrund av problemområdet och motiverat valet av

studien, därpå redogörs studiens syfte. För att begripliggöra ytterligare för läsaren presenteras

därefter ett teoretiskt ramverk som består av de bärande begreppen handlingsutrymme, job

crafting, meningsfullhet samt styrning och kontroll. Därefter följer ett metodavsnitt där vi

förklarar vad vi har gjort, hur vi har gjort det och varför vi har gjort på följande sätt. Detta

görs för att bland annat öka transparensen och trovärdigheten. Sedan följer ett resultatavsnitt

där empirin presenteras i fyra olika teman, och vid redogörelse för empirin förekommer citat

löpande för att ge resultatet bäring. Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar;

resultatdiskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis sammanfattar vi studien och

presenterar slutsatsen.
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2. Teoretiskt ramverk

För att närma oss en förståelse för universitetslärares möjligheter att forma sitt arbete utifrån

vad som skapar mening och betydelse, introducerar vi begrepp som är relevanta utifrån vår

studie och dess syfte. Nedan presenteras begreppen handlingsutrymme, job crafting,

meningsfullhet samt styrning och kontroll, där vi också redogör för tidigare forskning. Teorin

syftar till att fungera som ett underlag i resultatdiskussionen.

2.1 Handlingsutrymme

Tidigare studier visar att människor har ett starkt behov av att kunna kontrollera sin egen

situation och sitt eget liv, och att man således känner möjligheten att tillämpa denna kontroll

själv (Aronsson 1990, s. 69). Aronsson och Berglind (1990, ss. 17-20) diskuterar både

subjektivt handlingsutrymme som innebär det människor tror sig kunna göra, och även

objektivt handlingsutrymme som innebär det som i själva verket är möjligt i praktiken.

Utifrån subjektivt handlingsutrymme kan två bärande begrepp presenteras; hinder och

möjligheter. Genom att diskutera hinder och möjligheter kan vi närma oss förståelsen av

handlingsutrymme. Gällande hinder lyfter Aronsson och Berglind (1990, ss. 16-17) att

individen inte alltid kan utföra handlingar på grund av existerande hinder. I dessa situationer

begränsas individens möjligheter att handla på ett särskilt sätt, och ett rimligt antagande

utifrån detta är således att hinder minskar handlingsutrymmet. Begränsade

handlingsmöjligheter kan ha flera negativa följder (ibid.), och det är därför viktigt att

individen har handlingsmöjligheter (Aronsson 1990, s. 70).

Däremot går det att problematisera att individen har för stora handlingsmöjligheter, det vill

säga ett för stort handlingsutrymme. Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke &

Torbiörn (2012, s. 127) diskuterar arbetets upplösta gränser, och att det har skett en slags

omkonstruering angående yttre regleringssystem såsom exempelvis tid och rum. Plötsligt ska

individen själv välja arbetstid och arbetsplats, vilket är ytterligare en sak för individen att

hantera. Då är det upp till individen att sätta dessa gränser, när hen ska arbeta och var, och ett

rimligt antagande utifrån detta är att den här gränsdragningen kan vara svår att dra. Detta kan

således leda till att gränsen blir diffus mellan olika sfärer, såsom mellan den privata sfären

och arbetssfären (ibid.). Detta ansvar hamnar på individen och det är någonting hen förväntas

kunna hantera, och konsekvensen av denna problematik kan bli att hen ägnar ytterligare tid åt

arbetet (ibid. s. 134).
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Utifrån ovanstående resonemang kan handlingsutrymmet se olika ut, det vill säga att det kan

finnas begränsade eller stora handlingsmöjligheter. Som vi tidigare nämnt kan

handlingsutrymmet påverka individens möjlighet att utöva job crafting, och individer som

upplever större frihetsgrader i arbetet kan ha större möjligheter att job crafta (Wrzesniewski

& Dutton 2001, s. 184).

2.2 Job crafting

Wrzesniewski och Dutton (2001, s. 179) definierar job crafting som följande “We define job

crafting as the physical and cognitive changes individuals make in the task or relational

boundaries of their work”. Job crafting innebär att anställda formar sin arbetsroll genom att

förändra olika element och kan på så vis skapa mening (ibid.). Den anställda kan genom job

crafting förändra följande tre element; “task crafting” som innebär att förändra befintliga

arbetsuppgifter, vilket exempelvis kan ske genom att individen adderar, reducerar, omformar

alternativt justerar tiden och engagemanget hen lägger på arbetsuppgifterna. “Relational

crafting” innefattar att utveckla, samt reducera och addera arbetsrelationer. Det kan

exempelvis röra sig om att individen antingen helt och hållet, alternativt delvis undviker

kontakt med andra. Det kan även röra sig om att individen vänder sig till de personer som hen

föredrar. Sista elementet är “cognitive crafting” som innebär att individen anstränger sig för

att förändra sin inställning och på så vis kan se sitt arbete mer betydelsefullt. Ett deskriptivt

exempel på detta är en vaktmästare som underhåller och städar klassrum, varav hen inte ser

det som att hen enbart underhåller och städar, utan också ser det som att hen tillhandahåller

en ren och trivsam miljö som kan bidra till studenternas utbildning (Wrzesniewski, LoBuglio,

Dutton & Berg 2013, s. 283). Genom att anställda förändrar och anpassar dessa tre nämnda

element, formar de sitt arbete för att skapa mening och betydelse i deras liv (Wrzesniewski &

Dutton 2001, s. 179).

När anställda utövar job crafting kan de själva vara aktiva i skapandet av vad som skapar

mening för dem i arbetet och utformandet av deras identitet, istället för att vara passiva

mottagare på arbetsplatsen (Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton & Berg 2013, s. 298). Genom

job crafting kan således anställda utöver att skapa mening på arbetet även forma

arbetsidentiteten. Med arbetsidentitet menas hur individen definierar sig på arbetet, och hur

hen ser på sig själv i arbetssammanhang. Arbetsidentiteten kan förändras på grund av
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exempelvis individens arbetsuppgifter och kollegor, samt andra aktiviteter som sker på

arbetet (Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 180).

Vi har tidigare redogjort för hur job crafting kan ge positiva effekter, men det behöver inte

enbart ses som positivt (Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 196). Det kan resultera i negativa

effekter för organisationen, exempelvis om individen job craftar på ett sätt som går emot

organisationens mål. Det går således att se job crafting med olika glasögon (Berg, Dutton &

Wrzesniewski 2007, s. 7). Som vi tidigare nämnt är job crafting någonting som primärt drivs

av individen (Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 187), och således är job crafting någonting

som främst observeras på en individnivå men det växer också fram ur den organisatoriska

kontexten (Wrzesniewski 2003, s. 304). Det organisatoriska sammanhanget, exempelvis

flexibla arbetstider och en flexibel arbetsplats kan stärka individens möjligheter att job crafta

(Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 184). Om möjligheterna att utöva job crafting existerar, kan

det stärka individens drivkraft till att vilja utöva job crafting, vilket i sin tur kan vara relaterat

till ett ökat engagemang (Van Wingerden & Poell 2017, s. 8).

Job crafting och meningsfullhet i arbetet är sammankopplade med varandra på grund av att

anställda kan forma sina arbeten utifrån deras personliga preferenser, exempelvis värderingar

och drivkrafter, och på så vis skapa mer meningsfullhet och syfte (Wrzesniewski, LoBuglio,

Dutton & Berg 2013, ss. 288-289). Dessutom kan job crafting leda till att anställda uppnår

meningsfullhet i arbetet (Tims, Derks & Bakker 2016, s. 51). Därav är meningsfullhet som

begrepp väsentligt att redogöra för i vårt arbete, vilket leder oss in på nästa del.

2.3 Meningsfullhet

En definition på meningsfullhet är följande “Psychological meaningfulness can be seen as a

feeling that one is receiving a return on investments in one’s self in a currency of physical,

cognitive or emotional energy” (Kahn 1990, ss. 703-704). När individen känner sig värdefull,

att hen gör skillnad och nytta för andra kan hen uppleva meningsfullhet. Meningsfullhet kan

även uppnås när individen i sin arbetsroll både kan ge till andra och likväl ta emot,

exempelvis ge och förmedla kunskap till andra och likaså ta emot, vilket kan förklaras som

ett värdefullt utbyte (ibid. s. 704). När meningsfullhet i arbetet uppnås kan det leda till flera

positiva effekter som exempelvis ökad motivation, prestation och arbetstillfredsställelse

(Bailey, Yeoman, Madden, Thompson & Kerridge 2019, s. 103).
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Om individen upplever att hen har möjlighet att kunna välja sina egna arbetsuppgifter, i

vilken ordning uppgifterna ska utföras och takten för desamma så upplever hen troligtvis mer

meningsfullhet i arbetet. Däremot har även det som pågår runt omkring och individens

inflytande en betydande roll för hens meningsfullhet, såsom hur andras arbeten är

sammankopplat med individens egna arbete (Antonovsky 2005, s. 153). Det är inte enbart

dessa faktorer och yttre omständigheter som påverkar huruvida individen känner

meningsfullhet i sitt arbete, och inte heller ett specifikt yrke, utan det handlar snarare om

vilken relation och inställning individen har till sitt arbete (Wrzesniewski 2003, s. 297).

Arbetet har en stor betydelse för skapandet av mening och identitet, eftersom arbetet kan

tillgodose en individs saknade behov av att få identifiera sig med någonting och att skapa

mening. Genom arbetet kan individen definiera både vem hen är och likaså vem hen inte är,

vilket är ett sätt att uttrycka sin identitet (Grey 2009, s. 93).

2.4 Styrning och kontroll

Mot bakgrund av Wrzesniewski & Duttons (2001) resonemang om job crafting

sammankopplas job crafting ihop med styrning och kontroll. I de yrken där arbetsgivare

utövar en ständig styrning och kontroll finner individen mindre möjligheter att utöva job

crafting. Kontrollen som dagens samhälle tillhandahåller i form av statistik utifrån

exempelvis individens sökhistorik på datorn och tid som är spenderat framför skärmen

påverkar även individens möjligheter att utöva job crafting (ibid. s. 184). Ett rimligt

antagande är därför att styrning och kontroll kan begränsa individens möjligheter att forma

arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse.

Bornemark (2018, s. 29) lyfter problematiken med ökad administration inom offentlig

verksamhet, exempelvis skola, sjukvård och äldreomsorg. Det finns en konflikt mellan

administrationen och praktiken, eftersom redovisningen tar över det spontana och

verksamheten blir lidande. Bornemark (2018) menar således på att det sker en slags

detaljstyrning som görs för att upprätthålla en ökad kontroll i samhället. Ett rimligt antagande

utifrån Bornemarks (2018) resonemang är att värderingen läggs i vad som dokumenteras, det

som är mätbart och inte själva värdet av engagemanget individen lägger i en viss uppgift.

För att nå organisationens mål är strukturen som finns i organisationen ett viktigt styrmedel.

Genom att använda regler och tydliga arbetsbeskrivningar kan en organisation standardisera
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individens arbetsuppgifter (Aronsson et al. 2012, ss. 260, 262). Det finns en utveckling inom

detta område sedan 1980-talet där fler arbeten erbjuder frihetsgrader för individen, således

minskar styrning och kontroll under själva utförandet av arbetet. Däremot finns behovet av

styrning och kontroll i form av att individens arbete ska utvärderas och bedömas utifrån

slutprodukten som blir levererad (ibid. ss. 263-264). Ett rimligt antagande från Aronsson et

al. (2012) resonemang är att styrning och kontroll kan komma i olika former, men att

strukturen som råder påverkar hur styrning och kontroll förefaller sig i organisationen.
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3. Metod

3.1 Anpassning till syfte

Studiens syfte är att undersöka universitetslärares handlingsutrymme, mer specifikt vilka

möjligheter som finns att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för

dem. Vi använder oss av en kvalitativ metod eftersom vi är ute efter att studera

universitetslärares upplevelser och erfarenheter, där fokus ligger på att tolka och förstå. Därav

är vi inte ute efter att mäta eller generalisera vårt empiriska material (Bringsrud Fekjær 2016,

ss. 13-14). Genom att använda kvalitativ metod möjliggör det att vi får en djupare förståelse

och kunskap inom området vi studerar (Nilsson 2014, s. 149).

3.2 Genomförande och deltagare

Inledningsvis kontaktade vi deltagarna via mejl, med ett tillhörande informationsbrev samt en

förfrågan om att delta i studien. Informationsbrevet innehöll information om studien och dess

syfte, metod, etik och publicering av resultat, medgivande samt kontaktuppgifter (se bilaga

1). I mejlet till deltagarna framgick det att intervjun skulle ske utifrån deras önskemål,

antingen fysiskt eller digitalt. Vi gav denna möjlighet då vi ville att deltagarna skulle känna

sig bekväma och således få ha en åsikt om var intervjun skulle ske (Tjora 2012, s. 93). Med

tanke på pandemin genomfördes intervjuerna digitalt via videokonferensverktyget Zoom, där

vardera intervju pågick i cirka 60 minuter och genomfördes under veckorna fem till sju 2022.

Vi valde att ha en pilotintervju i vår studie på grund av att det ses fördelaktigt att prova

upplägget och frågorna, samt bedöma den avsatta tiden. Pilotintervjun gjordes för att justera

och förbättra, samt för att komma in i rollen som intervjuare och göra sig bekant med

frågorna (Danielson 2017, s. 149). Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts, varav en

var pilotintervju. Efter genomförandet av pilotintervjun och vid bearbetning av densamma

kom vi fram till att denna intervju bör ses som en del av det empiriska materialet eftersom

den innehöll rikt material. Denna möjlighet att se intervjun som en del av datainsamlingen

hade vi i åtanke redan när vi kontaktade deltagaren, där hen informerades om att det var en

pilotintervju samt tillfrågades om intervjun kunde ses som en del av det empiriska materialet.

Med godkännande från deltagarna spelade vi in intervjuerna med hjälp av verktyget

“Röstmemon”. Det kan ses fördelaktigt att spela in intervjuerna eftersom intervjuaren kan

vara mer i nuet under intervjun och fånga upp intressanta aspekter och därav kan intervjun

flyta på bättre. Inspelning är inte enbart fördelaktigt, utan det kommer likväl med sina
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begränsningar. Det kan vara ett hinder att få fram information när en ljudinspelning görs,

således är vi medvetna om att mer information hade kunnat komma fram. Med detta i

beaktning har vi i åtanke att användning av ljudinspelning kan ha hämmat vår datainsamling

(Tjora 2012, ss. 106-108).

I början av intervjun delgav vi återigen villkoren för deltagarna, bland annat att intervjun

spelades in och att det var frivilligt att avbryta sin medverkan. Därefter presenterade vi ännu

en gång studien och dess syfte, och sedan inledde vi med uppvärmningsfrågor från

intervjuguiden (se bilaga 2). Vi båda deltog under intervjuerna, däremot hade vi olika roller

vilket deltagarna informerades om. Vi hade varannan gång rollen som aktiv intervjuare och

varannan gång rollen som främst observerande. Således var det en som aktivt ställde frågor

och höll i intervjun, och ytterligare en som kunde fånga upp värdefullt material och ställa

lämpliga följdfrågor vid behov. En anledning till att vi valde detta tillvägagångssätt är att vi

såg ett lärande i att inneha och att se varandra i de olika rollerna. Å ena sidan är detta

tidskrävande, men å andra sidan får båda liknande utgångspunkt genom att ha varit med på

intervjuerna och inte enbart läst transkriberingarna. Med tanke på att det även är tidskrävande

att sätta sig in i någon annans transkribering och få en djupgående förståelse för vad

materialet i själva verket säger, förmodar vi att det i slutändan har lönat sig både tids- och

kvalitetsmässigt när vi analyserat det empiriska materialet (Danielson 2017, s. 149).

Inklusionskriterierna för vårt urval var att deltagarna skulle ingå i yrkesgruppen

universitetslärare, och urvalet skulle vara en variation av tre olika yrkeskategorier; adjunkt,

lektor och biträdande professor. Anledningen till urvalet beror på att universitetslärare är en

bred yrkesgrupp som innefattar olika yrkeskategorier. Beroende på vilken yrkeskategori

universitetsläraren tillhör har hen varierande arbetsuppgifter. Således hade vi detta i åtanke

för att ge en mer varierad bild då det annars hade kunnat bli missvisande om vårt urval enbart

bestått av en yrkeskategori. Däremot var vi inte ute efter att jämföra de olika

yrkeskategorierna i vår studie, utan som vi nämnt ovan gjordes det för att ge en mer varierad

bild.

Vi har använt oss av ett strategiskt urval på grund av att studiens deltagare behöver ha en

förståelse för fenomenet för att de ska kunna delge gedigna förklaringar, och på så vis ge

material som kan besvara vårt syfte. Önskvärt var att nå deltagare med olika upplevelser och

erfarenheter, och därför valde vi att vända oss till de tre olika yrkeskategorierna. Detta
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gjordes på grund av att vi ville få variation i vårt empiriska material (Henricson & Billhult

2017, ss. 115-116). Totalt medverkade sju deltagare i vår studie; tre adjunkter, två lektorer

och två biträdande professorer.

3.3 Intervjun

Vid insamling av empiri har vi använt oss av kvalitativa intervjuer eftersom intervjuer

möjliggör för intervjupersonen att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter kring

forskningsområdet. Dessutom möjliggör det för oss som intervjuare att få en djupare

förståelse av intervjupersonens tankar, vilket är det vi eftersträvar i denna studie. Närmare

bestämt har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket vi gjorde på grund av att vi å

ena sidan ville ha en viss struktur men å andra sidan ville vara öppna för intervjun och för vad

som skulle kunna ske i de unika situationerna med dess olika deltagare. Vi utformade en

intervjuguide, och vid framställandet av frågorna utgick vi från teorin för att få inspiration.

Trots att vi hade en färdig intervjuguide fanns det utrymme för spontana dialoger vilket vi

ansåg vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. Sedan finns det fördelar med att ställa liknande

frågor som berör samma områden och teman till alla deltagare, då det kan bli enklare att finna

mönster vilket kan vara fördelaktigt i analysen. Om intervjupersonen dessutom inte har några

färdiga, förberedda och genomtänkta frågor kan det öka risken för att oklara, missvisande och

ledande frågor ställs, vilket försvårar besvarandet av studiens syfte (Nilsson 2014, ss.

149-151).

3.4 Ansats och analysmetod

Vi utgår från en abduktiv ansats, vilket innebär att vi rör oss mellan empiri och teori med ett

fokus på empirin. Vi utgår således från det insamlade empiriska materialet, men tar stöd av

teorin både innan datainsamling och under forskningsprocessen. Innan vi började samla in det

empiriska materialet, skapade vi oss en förståelse för området med hjälp av teorin. Sedan

reviderades vårt teoretiska ramverk efter datainsamlingen för att anpassa utifrån vad som

uppenbarades under intervjuerna (Tjora 2012, s. 23). Vi positionerar oss således inom det

hermeneutiska fältet, vilket är en del av det kvalitativa. Inom hermeneutiken växer tolkningar

fram, både utifrån det vi redan vet och utifrån vad som kommer fram under studien (Lindgren

2014, s. 34). Hermeneutik innebär också att delarna tolkas i förhållande till helheten, och

helheten i förhållande till delarna, en så kallad hermeneutisk cirkel mellan del och helhet. Vi

skapade oss en större förförståelse inom ämnet med hjälp av teorin, därefter utvecklades våra
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tolkningar när vi bearbetade transkriberingarna. Utifrån detta växte nya tolkningar fram och

gamla tolkningar reviderades. Konkret innebär detta att vi började med att läsa hela

utskrifterna av intervjuerna i dess helhet. Därefter plockade vi fram våra teman. Utifrån de

valda temana läste vi hela utskrifterna igen, vilket ledde till justeringar av teman. En sådan

process mellan helhet av intervjuutskrifterna och delarna gjorde vi i tre omgångar. Så vår

hermeneutiska spiral har tre hela varv innan vi kände att analysen nått en viss mättnad. Detta

tillvägagångssätt gav oss en ökad och mer fördjupad förståelse. Således menar vi på att det

informanterna säger är deras tolkningar av verkligheten och vi påstår därför inte att det de

säger är objektivt och sant. Vår studie är därav tolkningar av universitetslärarnas tolkningar.

Efter varje intervju transkriberade vi halva intervjun var, och båda läste igenom det

transkriberade materialet. I samband med detta bearbetade vi materialet ytterligare genom att

färgmarkera och kommentera. När vi genomfört denna del av bearbetningen av varje intervju

valde vi att lyssna på det inspelade materialet ännu en gång och föra anteckningar, vilket vi

gjorde för att sätta oss in ytterligare i materialet och för att se det igen med “nya ögon”. Med

“nya ögon” menar vi att materialet kunde ses ur ytterligare ett perspektiv och vi upplevde

således att vi kunde betrakta materialet utifrån ett helhetsperspektiv när alla intervjuer var

utförda. Vi analyserade materialet med hjälp av en tematisk analys som är ett

tillvägagångssätt för att närma sig och förstå empirin genom att identifiera, analysera och

redogöra för teman (Braun & Clarke 2006, ss. 77, 79). Vi arbetade systematiskt genom att

identifiera och analysera återkommande nyckelord som genomsyrade intervjuerna. Utifrån

detta skapades teman och efter utformandet av dessa valde vi ut väsentlig information och

kategoriserade materialet i olika teman. Detta gjordes dels för att göra empirin lättare att

hantera och dels för att ta ut material som besvarar studiens syfte. Efterhand reducerades och

adderades teman, och det slutade med fyra teman. Sedan fortsatte bearbetningen av empirin

när vi i resultatdiskussionen diskuterade empirin med stöd av teorin. Att växla mellan empiri

och teori är ett ytterligare sätt att bearbeta empirin. Således har vi bearbetat materialet flera

gånger till dess att vi upplevde att resultatet var välarbetat och hade en stadig grund, vilket

kan beskrivas som en iterativ process (Lindgren 2014, ss. 34-35).

3.5 Etiska aspekter

För att rama in vad forskningsetik innebär ges följande definition: “Forskningsetik är de

etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete”
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(Kalman & Lövgren 2012, refererad i Kjellström 2017, 58). Med rollen som forskare följer

ett stort ansvar, och vi behöver beakta flera forskningsetiska antaganden (Vetenskapsrådet

2017). För att visa transparens redogörs vilka forskningsetiska antaganden vi har behövt ta i

beaktning i vår studie och hur dessa antaganden har hanterats. De fyra huvudkraven;

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi tagit i

beaktning i studien. Vid kontakt med potentiella deltagare i vår studie, skickade vi ut ett

informationsbrev där vi redogjorde för vad studien handlar om, dess syfte och deltagarnas

villkor (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade deltagarna om att det är frivilligt att

medverka, att de kan avbryta sin medverkan under studiens gång och att vi behandlar deras

medverkan konfidentiellt. Att fråga om tillåtelse att spela in intervjuerna är en viktig aspekt,

vilket vi gjorde vid första kontakt och återigen vid intervjutillfället (Dahlin-Ivanoff &

Holmgren 2017, ss. 69-70).
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4. Resultat

Analysen utmynnade i följande teman; handlingsutrymme, möjlighet att forma arbetet,

mening och betydelse samt styrning och kontroll. Nedan presenteras resultatet deskriptivt,

och för att styrka redogörelsen av empirin förekommer citat löpande.

4.1 Handlingsutrymme

Deltagarna belyser att yrkesrollen universitetslärare erbjuder ett stort handlingsutrymme. Det

finns en frihet i att kunna styra sina arbetstider eftersom rollen erbjuder förtroendearbetstid

som innebär att arbetstagaren själv kan disponera sitt arbete, det vill säga att de har

förtroendet att arbeta var och när de vill så länge arbetsuppgifterna utförs. Flera deltagare

nämner att de använder sig av denna förtroendearbetstid, genom att exempelvis gå upp

tidigare på morgonen och påbörja arbetet då. I samband med detta framkom det dessutom att

det inte enbart är arbetstiden de kan styra över, utan även arbetsinnehållet. Arbetsinnehållet

diskuterades i förhållande till de regler och ramverk som myndigheten har, och utifrån dessa

upplever deltagarna att de har ett stort handlingsutrymme i form av att de kan påverka

innehållet i hög grad.

Ja jag skulle säga att jag formar mitt arbete inom ramen för de yttre ramarna som finns

naturligtvis, alltså om vi tänker en kurs så finns där ju en kursplan och inom ramen för detta

ska ni, ska ni röra er och det här ska det handla om (adjunkt).

När det gäller att kunna påverka innehållet kan graden variera beroende på om man är

kursansvarig eller övrig lärare på kursen. Kursansvarig ansvarar för kursens genomförande,

och det har framkommit att handlingsutrymmet upplevs större som kursansvarig. Deltagare

lyfter att kursansvarig och dess synsätt och pedagogiska grundsyn påverkar standarden på

kursen och dess innehåll, samt att övriga lärare behöver anpassa sig efter kursansvarig. En

deltagare lyfter en annan aspekt. Hen upplever att kursansvarig samverkar med övriga lärare

på kursen i den utsträckning att det inte bör påverka hur handlingsutrymmet upplevs.

Deltagaren anser att det är dialogen som skapar utveckling, således förankrar och diskuterar

hen idéer med sina kollegor vilket hen menar kan leda till att övriga lärare inte upplever

handlingsutrymmet begränsat. Sedan beror det på vem det är som är kursansvarig och hur

förhållningssättet till detta ser ut. Vissa kan upplevas mer öppna för dialog och samverkan än

andra, vilket i sin tur kan påverka hur handlingsutrymmet upplevs för övriga lärare.
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Ja alltså är jag kursansvarig, då har jag mitt sätt och då kan jag bestämma mitt sätt…

(adjunkt).

Så är man då lärare så får man då, och inte kursansvarig så får man docka in i kursansvarigs

tänk lite och då är ju handlingsutrymmet klart lägre (adjunkt).

Deltagarna nämner att handlingsutrymmet skiljer sig mycket från andra yrken, vilket grundar

sig på jämförelsen med både tidigare yrken och anhörigas yrken. Det finns en stor frihet inom

ramen för rollen, exempelvis att kunna önska och påverka sin arbetssituation utifrån

personliga preferenser. Det finns i viss bemärkelse både möjlighet att tacka nej till uppdrag

samt ta sig an uppdrag utöver förväntade arbetsuppgifter.

Jag skulle säga att jag nog aldrig, jag har aldrig haft ett arbete som erbjuder så stort

handlingsutrymme som denna rollen erbjuder (adjunkt).

Trots att det framkom att det finns ett stort handlingsutrymme, framkom det å andra sidan

också att handlingsutrymmet är begränsat i vissa aspekter. Ett exempel är att det upplevs vara

en begränsning i handlingsutrymmet vid intensiva perioder av undervisning, eftersom det

finns ett fastlagt schema att förhålla sig till vilket gör att andra arbetsuppgifter blir åsidosatta.

Ett ytterligare exempel när handlingsutrymmet begränsas är när examinationer ska rättas och

med tanke på att det finns ett regelverk som i detta fall innebär en tidsram på 15 arbetsdagar

upplevde deltagare att de blir mer styrda i sin arbetsroll under den tidsperioden. Därav

framkom det att handlingsutrymmet kan upplevas mindre för adjunkter då tjänsten består av

undervisning, och att lektorer och biträdande professorer som har både undervisning och

forskning i sin tjänst upplever ett större handlingsutrymme. En lektor delgav att

handlingsutrymmet hade ökat när hen gick från att vara adjunkt till lektor eftersom hen kan ta

sig an andra typer av uppdrag samt få mer tid för forskning. Detta samstämmer med en

biträdande professor som delgav att hen kunde disponera sin tid på ett annat sätt när

forskning inkluderades i tjänsten eftersom hen menar på att frihetsgraderna ökar desto mer

forskningstid man har.

Ju mer forskningstid du har desto större frihetsgrader har du (biträdande professor).

Empirin ovan har främst visat på stort handlingsutrymme, men även gett indikationer på när

handlingsutrymmet upplevs mindre och begränsat. Under intervjuerna problematiserades
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handlingsutrymmet och det framkom att handlingsutrymmet kommer med för- och nackdelar,

och det synliggjordes även ytterligare hur handlingsutrymmet ser ut.

Ja, jag tänker att där är, det går verkligen att problematisera handlingsutrymmet, det finns

fram och baksidor (adjunkt).

Å ena sidan framkom det att handlingsutrymme kommer med många fördelar såsom hög grad

av flexibilitet och påverkan. Deltagare lyfter dessutom att upplevt handlingsutrymme således

är viktigt för trivseln och välmående samt att handlingsutrymmet är styrkan och den stora

förmånen med arbetet. Å andra sidan nämner deltagare deras förståelse av att alla inte delar

den positiva bilden, och att upplevelsen av handlingsutrymmet kan skilja sig åt beroende på

personlighetsdrag. Det krävs oerhört mycket från arbetstagaren i form av disciplin,

självständighet och drivkraft. Vid ett stort handlingsutrymme kan gränsdragningen upplevas

svår och jakten på att vara tillräcklig är ett faktum.

Ja, alltså det är lite baksidan av det här med möjligheter och påverkan, vill man mycket kan

man göra hur mycket som helst, men det måste vara en gräns, man måste kunna sätta en

gräns (lektor).

4.2 Möjlighet att forma arbetet

Deltagarna beskriver möjligheterna att forma arbetet som goda eftersom de till stor del fyller

tjänsterna själva och likaså formar innehållet, bland annat genom deras expertis och

bakgrund. Det kan handla om att forma innehållet i en kurs, innehållet i forskningsprojekt och

innehållet i övriga uppdrag de har tagit sig an. Deltagare känner att de har fått vara delaktiga i

utformandet av sina arbetsuppgifter i samråd med närmsta chef, och att det sker i dialog

sinsemellan. Detta visar förutsättningarna på arbetsplatsen, och hur ledningen kan ha en

inverkan rörande möjligheterna att forma arbetet.

…Och då känner jag att, om man tar rollen då, okej jag har faktiskt ändrat innehållet i
rollen… (biträdande professor).

Det framkommer å andra sidan att möjligheterna kan upplevas olika stora; desto mer

legitimitet, desto mer möjligheter att forma arbetet. En deltagare berättar att frihetsgraderna

ökar desto högre upp i hierarkin man befinner sig, och att det är en anledning till att vissa

kämpar för att komma högre upp i hierarkin.

… desto högre upp i hierarkin du är, desto mer frihetsgrader har du… (biträdande professor).
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Deltagare delger att det finns möjligheter att både reducera och addera aktiviteter i sin

yrkesroll, men även att förändra och justera. I empirin ser vi att deltagare har möjlighet att

reducera aktiviteter i viss mån. Det framkom bland annat att de har reducerat tiden de lägger

på administration, exempelvis examinationer och intranätet. Det framkom att uppdrag kan

adderas, och att de kan engagera sig i aktiviteter utifrån vad de finner intressant och givande.

Lektorer och biträdande professorer har i viss mån själva möjlighet att påverka hur mycket tid

de vill lägga på undervisning respektive forskning, sedan finns det däremot faktorer såsom

forskningsmedel och andra ramverk som styr möjligheterna. Forskning ingår inte i

adjunkternas uppdrag, däremot beskriver adjunkterna att det finns ytterligare sätt att forma

sitt arbete genom att addera andra arbetsuppgifter. Alla är inte intresserade av att addera

aktiviteter i form av forskning, utan känner att det finns andra aktiviteter som intresserar dem

mer att addera. När det gäller inom ramen för en kurs finns det möjlighet att själv vara kreativ

och forma innehållet utifrån kunskap och erfarenhet.

När det kommer till möjligheterna att reducera och/eller addera, alternativt utveckla befintliga

arbetsrelationer har deltagarna olika upplevelser huruvida möjligheterna till detta ser ut. En

deltagare påpekade att möjligheterna att addera arbetsrelationer var stora och att hen initierar

detta till stor del själv. En annan deltagare beskriver att möjligheten att reducera relationer

finns i form av att de kan påverka upplägget av kursen och interaktionen mellan kollegor

samt att de kan arbeta hemifrån vilket är ett sätt att minska samverkan och kontakt med

exempelvis kollegor och studenter. Ytterligare en deltagare ser möjligheterna som mer

begränsade eftersom det inte går att välja sina arbetsrelationer i så stor utsträckning, vilket

kan ses som att det är svårt att reducera och addera arbetsrelationer. Sedan framkom det även

ytterligare en aspekt, vilket är att kursansvarig har en viss möjlighet att välja kollegor till en

kurs. En deltagare beskrev det som att kursansvarig beställer övriga lärare, vilket gör att

kursansvarig i viss mån kan välja kollegor utifrån personliga önskemål med mera. En annan

lyfter liknande resonemang, där hen även beskriver att övriga lärare kan få mycket

förfrågningar och att de kan välja vilken kurs de vill undervisa i. De kan likaså få färre

förfrågningar eller inga alls, och då blir de automatiskt tilldelade en kurs. Sedan när det gäller

att utveckla befintliga arbetsrelationer upplevdes det mer begränsat på grund av pandemin,

eftersom de har arbetat på distans och gått miste om de fysiska spontana mötena.

Deltagarna upplever att de kan förändra inställningen till sin yrkesroll, och se sitt arbete mer

menings- och betydelsefullt. Detta anses vara en viktig aspekt för flera av deltagarna eftersom
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det påverkar synen på yrkesrollen och huruvida det upplevs menings- och betydelsefullt.

Utöver detta anses det även vara en nödvändig aspekt för att klara av sitt arbete under mer

intensiva och tuffa perioder eftersom det annars kan upplevas dränerande, exempelvis vid

perioder när det är mycket examinering. Således ses personlig inställning som ett verktyg och

hjälpmedel för att kunna hantera dessa situationer. Administration är en genomgående aspekt

som upplevs mindre menings- och betydelsefull, och vissa deltagare upplever att de behöver

arbeta mer aktivt med sin inställning för att öka meningsskapandet i dessa arbetsuppgifter.

… så är det med mycket i livet, vad som ger en mening, att ens inställning till det man gör, att

man tycker det man gör är viktigt, jag tycker det är lika mycket vad man gör som hur man ser

på det man gör, så det är rätt så personlig inställning hjälper mycket (lektor).

När det gäller synen på sin yrkesroll var det många deltagare som redan såg den som

menings- och betydelsefull. Vissa hade därav svårt att uttala sig om de kunde förändra sin

inställning då det inte var någonting de hade haft behov av att göra, men att de trodde att

inställningen hade kunnat förändras om så inte vore fallet. Sedan var det deltagare som likaså

redan såg sitt arbete menings- och betydelsefullt, men att de vid reflektion kom fram till att

det troligtvis berodde på just deras inställning.

Det hade jag säkert kunnat göra om jag inte redan hade upplevt det meningsfullt, så hade

inställningen kanske gått att förändra… (adjunkt).

4.3 Mening och betydelse

Deltagarna upplever att undervisning skapar mening och betydelse, och några aspekter som

framkom i samband med detta är att det ses menings- och betydelsefullt eftersom det är

stimulerande att se studenter växa och få följa deras utveckling. Även att förmedla och växla

kunskap med studenterna ses givande då det upplevs ge så mycket tillbaka till

universitetslärarna. Att få direkt feedback från studenterna lyfte en deltagare som väldigt

menings- och betydelsefullt. Alla dessa aspekter inkluderas i mötet med studenten, vilket var

uppenbart genomgående i deltagarnas svar.

Det är väldigt tillfredsställande, se när andra människor växer (lektor).

Flera deltagare upplever att forskning är menings- och betydelsefullt på grund av att det

bidrar till samhället och samtidigt främjar deras personliga utveckling. Det framkom även att

forskning bidrar till det personliga varumärket, att människor runt omkring uppmärksammar

och lyssnar på en vilket ger en viss legitimitet som i sin tur skapar mening och betydelse.
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Deltagarna har i olika utsträckning kunnat forma sina arbeten utefter vad som skapar mening

och betydelse för dem. Deltagarna har format sina arbeten genom att söka sig till olika

arbetsuppgifter och övriga uppdrag, vilket visar på att tjänsterna är individanpassade utifrån

intresse. Exempelvis har en deltagare fyllt sin tjänst med majoriteten undervisning eftersom

det skapar mest mening och betydelse för hen, medan en annan deltagare fyllt sin tjänst med

mestadels forskning då det skapar mening och betydelse för hen. Sedan framkom det som vi

tidigare nämnt att detta sker i samråd med närmsta chef, genom dialog sinsemellan.

Och det formas alltså från individ till individ, hur mycket undervisning, hur mycket forskning,

hur mycket administrativt arbete, arbetsuppgifter… (lektor).

4.4 Styrning och kontroll

Ett utmärkande tema i våra intervjuer var styrning och kontroll. Det framgick att

handlingsutrymmet har minskat och att möjligheterna att forma sitt arbete utifrån vad som

skapar mening och betydelse upplevs begränsade. Flera deltagare upplever exempelvis att

handlingsutrymmet har minskat på grund av ökad kontroll i form av mer administration och

dokumentation. Vi uppmärksammade att det finns en konflikt mellan administrationen och

mötet med studenten eftersom det numera läggs mer tid på administration än tidigare. Det

framkom att det är nödvändigt med en viss grad av administration och att det behövs ramar,

men att det som en deltagare nämner har blivit en slags mäthysteri som begränsar. Det

beskrivs av deltagare att allting ständigt ska mätas, exempelvis antal artiklar som ska

publiceras, utvärderingar, lärarnas prestationer och inte minst antal timmar. Detta beskrivs

bero på att de hela tiden behöver ha någon form av dokumentation, men att detta sker på

bekostnad av frihetsgrader och att det blir så byråkratiskt. I slutändan upplevs detta som en

deltagare beskriver det som dränerande och icke-meningsskapande.

… den här mäthysterin har ju blivit, allt ska ju mätas (biträdande professor).

Vi kan utläsa att det finns en viss variation mellan deltagarnas berättelser och upplevelser, då

det även framgick att de yttre ramarna inte upplevs begränsade utan snarare tvärtom. Det kan

således ses ur olika perspektiv, vilket blir tydligt utifrån deltagarnas ovanstående resonemang.

Deltagarnas åsikter skiljer sig alltså åt angående hur pass styrda och kontrollerade de känner

sig och hur de upplever att detta påverkar handlingsutrymmet. En anledning till varför det

skiljer sig åt kan bero på tidigare erfarenheter, vad deltagarna har med sig i bagaget och hur
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detta påverkar begripliggörandet av olika situationer, i detta fall synen på styrning och

kontroll. En deltagare berättade att hen har varit mer styrd på föregående arbetsplatser och att

det påverkar synen på yrkesrollen, och att hen således inte upplever det lika styrt och

kontrollerat som vissa andra deltagare gör.

Så från mitt perspektiv, så tycker inte jag att vi är särskilt styrda, men  det hör jag ju att det

är många kollegor som tycker att vi är… (adjunkt).
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5. Diskussion

Innan vi påbörjar diskussionen vill vi återigen lyfta syftet. Studiens syfte är att undersöka

universitetslärares handlingsutrymme, mer specifikt vilka möjligheter som finns att forma

arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem.

5.1 Resultatdiskussion

Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton & Berg (2013, s. 283) beskriver ingående elementen; task

crafting, relational crafting och cognitive crafting. Gällande ett av elementen “task crafting”

visar resultatet att deltagarna har möjlighet att förändra befintliga arbetsuppgifter i form av att

de kan reducera, addera samt justera och förändra aktiviteter. Universitetslärarna beskriver att

arbetsuppgifterna kan förändras utifrån vad de finner intressant och givande, och vi gör

utifrån detta tolkningen att de på så vis kan forma arbetet. När det gäller det andra elementet

“relational crafting” tyder resultatet på att finns olika upplevelser bland deltagarna om hur

möjligheterna till att utveckla, samt reducera och addera arbetsrelationer ser ut. Vårt resultat

ger indikationer på att det å ena sidan finns goda möjligheter till det eftersom det bland annat

går att addera arbetsrelationer själv. Empirin visar att kursansvarig beställer övriga lärare till

en kurs, och trots att det inte sades ordagrant, tolkar vi det som att detta i själva verket är ett

sätt att välja arbetsrelationer. Detta visar en situation där det finns vissa möjligheter att kunna

forma arbetsrelationer. Å andra sidan gör vi tolkningen att möjligheterna är begränsade

eftersom det beskrivs att arbetsrelationer inte går att välja i så stor utsträckning. Exempelvis

övriga lärare som blir tilldelade kurser vid få förfrågningar och då själv inte kan påverka vem

hen arbetar med. Det finns ytterligare en aspekt som är värd att nämna gällande antalet

förfrågningar övriga lärare får, och den handlar om motsatsen. Det vill säga när övriga lärare

istället får många förfrågningar att undervisa i olika kurser. Det framkom då att de har

möjlighet att välja vilken kurs de vill undervisa i, och tacka ja till de förfrågningarna.

Eftersom de har möjlighet till att kunna välja i de fallen, gör vi antagandet att de som får

många förfrågningar troligtvis upplever mer möjlighet att själv påverka och forma arbetet, i

jämförelse med någon som istället blir tilldelad.

Vidare tyder resultatet på att deltagarna kan forma sitt arbete utifrån det tredje elementet

“cognitive crafting”, då vi tolkar det som att deltagarna upplever att de kan förändra sin

inställning och därav se sitt arbete mer menings- och betydelsefullt. Flera av dem ser sitt

arbete som meningsfullt, men att de ser vissa arbetsuppgifter som mindre meningsfulla,
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exempelvis administration. Således gör vi antagandet att det krävs mer av universitetslärarna

när de arbetar med administration, och att de behöver använda sig av personlig inställning

som ett verktyg för att skapa mer mening och betydelse. Det finns en medvetenhet att

inställningen har en stor inverkan på synen rörande deras yrkesroll. Utifrån resultatet ovan

gör vi tolkningen att deltagarna har möjlighet att utöva job crafting i form av att de kan

förändra dessa tre elementen, vissa element i större utsträckning än andra (Wrzesniewski &

Dutton 2001, s. 179).

Wrzesniewski, LoBuglio, Dutton & Berg (2013, s. 298) beskriver att job crafting är ett

tillvägagångssätt för att vara aktiv i skapandet istället för att vara passiv mottagare på

arbetsplatsen. I resultatet kan vi utläsa att deltagarna själva är aktiva i skapandet av vad som

skapar mening för dem i arbetet och påverkar utformandet av deras identitet. Resultat från vår

studie visar att deltagare är aktiva i skapandet i form av att de bland annat adderar

arbetsuppgifter som känns meningsfulla för dem, vilket kan röra sig om uppdrag av intresse.

Det kan också handla om att addera arbetsuppgifter såsom exempelvis forskning och andra

uppdrag, eftersom de uppgifterna kan ge ett visst erkännande och legitimitet vilket kan vara

ett sätt att påverka utformandet av identiteten. Med förståelse för att deltagarna är aktiva i

skapandet och kan forma sina tjänster i hög grad själva, tolkar vi det som att det finns goda

möjligheter att utöva job crafting. Detta ligger även till grund för vår tolkning att formandet

av arbetet främst initieras av deltagarna, vilket är det job crafting går ut på (Wrzesniewski &

Dutton 2001, s. 185). Deltagarna initierar det i form av att de tar tillvara på möjligheterna

som finns på arbetsplatsen och använder sig av dem för att forma arbetet. Exempelvis är det

några som utökat graden av forskning i tjänsten med hjälp av beviljade medel, samt att de tar

tar tillvara på möjligheten att utnyttja den flexibla arbetstiden. Det hade likväl kunnat vara så

att möjligheterna funnits, men att deltagarna inte tagit tillvara på dem. Exempelvis om en

individ hade haft möjligheten att addera en arbetsuppgift såsom ett samverkansuppdrag, men

att individen inte tagit tillvara på den möjligheten och aktivt avstått det.

Vårt resultat visar att deltagarna upplever olika aspekter av vad som skapar mening och

betydelse för dem. Vissa upplever forskning som meningsfullt då det bland annat ger dem

personlig utveckling och en viss legitimitet. Vissa upplever att det är meningsfullt att

förmedla och växla kunskap med studenterna, vilket de gör genom undervisning. Deltagarna

finner det även meningsfullt att bidra till studenternas utveckling, och tack vare att de

förmedlar kunskap ges det även möjlighet att se andra människor växa. Kahn (1990, s. 704)
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anser att individer kan uppnå meningsfullhet när de kan ge och likväl ta emot. Ett rimligt

antagande är att studiens deltagare har kunnat delta i aktiviteter som formar deras arbete

utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem. Vår tolkning är att det som skapar

mening och betydelse för deltagarna är någonting som i själva verket är inkluderat i deras

arbete, och att de i olika utsträckning har kunnat forma arbetet utifrån detta. Bland annat har

arbetet en stor betydelse för skapandet av mening och identitet (Grey 2009, s. 93) och vår

tolkning är att deltagarna har kunnat uttrycka sin identitet och skapat mening på grund av att

de har kunnat forma sitt arbete utefter deras personliga preferenser. För att närma sig en

förståelse för hur identiteten uttrycks, ger vi ett deskriptivt exempel. En deltagare har sökt

och tagit sig an mer forskning, och vi tolkar det som att hen har gjort detta för att bland annat

identifiera sig som forskare, och på så vis stärka och uttrycka sin identitet. Ett antagande är

att genom att hen tar sig an rollen som forskare blir det ett tillvägagångssätt att visa både sig

själv och andra att hen har en viss legitimitet, och uttrycker på så vis sin identitet (ibid.).

Resultatet visar att universitetslärarna har förtroendearbetstid, såsom flexibla arbetstider och

en flexibel arbetsplats. En återkommande aspekt under studien var att deltagarna beskriver

den organisatoriska kontexten som flexibel, och vi tolkar det som att det är en stor anledning

till varför de upplever att arbetet går att forma i sådan stor utsträckning. Resultatet ger

indikationer på hur det organisatoriska sammanhanget ser ut, och vi gör utifrån detta

antagandet att flexibiliteten de har på arbetet ökar möjligheterna att utöva job crafting

(Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 184). Utifrån vårt resultat gör vi antagandet att flexibilitet

och handlingsutrymme kan ses ur olika perspektiv. Vi gör tolkningen att flexibilitet och

handlingsutrymme å ena sidan kan erbjuda en stor frihet i form av många valmöjligheter,

medan det å andra sidan ställer höga krav på individen. Aronsson m.fl (2012, ss. 127, 134)

problematiserar handlingsutrymmet, då individen förväntas kunna sätta gränser mellan

arbets- och privatliv samt kunna välja arbetstid och arbetsplats. I vårt resultat ser vi att

deltagarna upplever en problematik rörande gränsdragning och de förväntas ha tillräcklig

disciplin för att kunna hantera kraven som ställs. Arbetstiderna har därav suddats ut och vi

tolkar det som att övertid är vanligt förekommande och att deltagarna hanterar detta på olika

sätt, beroende på hur de är och fungerar som person.

Det finns andra faktorer i den organisatoriska kontexten som kan påverka möjligheten att

forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse. En faktor kan vara om det finns

möjligheter att kunna välja sina egna arbetsuppgifter, och att detta i sin tur kan ha en inverkan
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på om individen upplever meningsfullhet i sitt arbete (Antonovsky 2005, s. 153). Resultatet

tyder på att deltagarna upplever att de kan välja sina arbetsuppgifter, men att det skiljer sig åt

i vilken utsträckning. Vi tolkar det som att det å ena sidan verkar mer fritt medan det å andra

sidan verkar mer styrt. Indikationer på att arbetet erbjuder mer frihet är att många deltagare

upplever att de har stora möjligheter att välja sina arbetsuppgifter, att de är delaktiga i

utformandet av arbetsuppgifterna i samråd med närmsta chef. Deltagarna kan exempelvis ta

sig an olika uppdrag utifrån intresse och styra innehållet i en kurs utifrån de ramar som finns,

och vi uppfattar därför det som att de kan påverka sin arbetssituation utifrån deras personliga

preferenser. Eftersom de i viss mån har möjlighet att välja och justera sina arbetsuppgifter så

att det blir individanpassat gör vi ett rimligt antagande att deltagarna således upplever mer

meningsfullhet i sitt arbete.

Resultatet tyder å andra sidan på att arbetet verkar vara mer styrt i form av att det finns

begränsningar i deltagarnas handlingsutrymme och möjligheter att forma arbetet. Vår

tolkning är att det rör sig om att kontrollen har ökat genom bland annat mer administration,

dokumentation och mätbarhet (Bornemark 2018). Utifrån detta gör vi antagandet att denna

kontroll är någonting som minskar deltagarnas möjligheter att utöva job crafting

(Wrzesniewski & Dutton 2001, s. 184). Denna kunskap hjälper oss att närma oss en förståelse

för empirin, och vi gör därför antagandet att den styrning och kontroll deltagare upplever

hämmar möjligheterna att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för

dem. Sammanfattningsvis kan vi således uppfatta det som att desto mer styrd och

kontrollerad individen är, desto mindre möjligheter har hen att utöva job crafting. Vi gör

därför antagandet att detta är en aspekt som kan resultera i att deltagarna upplever det svårare

att uppnå meningsfullhet i arbetet, eftersom job crafting är ett sätt att uppnå det (Tims, Derks

& Bakker 2016, s. 51).

Resultatet tyder på att deltagarna har olika upplevelser av handlingsutrymmet i rollen som

universitetslärare. Å ena sidan upplever vissa att handlingsutrymmet är väldigt stort, där vi

gör tolkningen att detta till en viss del beror på deras tidigare erfarenheter, då dessa deltagare

har varit mer styrda i sitt tidigare arbetsliv. Å andra sidan upplever vissa att

handlingsutrymmet har begränsats i form av styrning och kontroll, där vi gör tolkningen att

detta till en viss mån beror på att de upplevt ett större handlingsutrymme i deras tidigare

arbetsliv. Utifrån detta gör vi tolkningen att det finns flera dimensioner som påverkar deras

subjektiva handlingsutrymme, det vill säga vad de tror sig själva ha möjlighet att göra och
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inte göra i sin tjänst (Aronsson och Berglind 1990, ss. 17-20). Vi förmodar således att det är

komplext att undersöka universitetslärares faktiska möjligheter, på grund av att deras

berättelser och syn på yrkesrollen är subjektiva.

5.2 Metoddiskussion

Det går att problematisera att intervjuerna skedde via Zoom, och det kan ha varit en

begränsning att de skedde digitalt istället för fysiskt. En reflektion från vår sida är att en

digital intervju kan ha begränsat eftersom vi inte kunde utläsa kroppsspråket i samma mån

som vi hade kunnat göra vid en fysisk intervju. Miljön och vart intervjuerna utspelar sig kan

således ha en påverkan på studien eftersom det antingen kan förhindra eller främja empirin,

vilket vi har i åtanke (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 63). En ytterligare reflektion som

också är förknippad med pandemin är att vi har samlat in materialet under en pågående

pandemi och att deltagarna har haft ett annorlunda arbetssätt de senaste två åren. Vid analys

av empirin såg vi att deltagare upplever att handlingsutrymmet minskat under pandemin,

vilket kan ha påverkat vårt resultat.

En annan begränsning kan ha varit tolkandet, vilket är oundvikligt. Komplexiteten ligger i att

vi ska tolka det insamlade empiriska materialet, vilket vi har gjort på ett visst sätt på grund av

tidigare upplevelser och erfarenheter (Augustinsson, Ericsson, Rakar 2018 ss. 144-145).

Under bearbetning av det insamlade empiriska materialet har vi försökt vårt yttersta att inte

färga materialet i alltför stor utsträckning, vilket vi har gjort genom att ständigt utmana

varandra i form av att diskutera om det går att se det ur andra perspektiv. Däremot har vi

insikten i att vi som forskare i denna studie inte kommer kunna undvika att färga materialet

helt och hållet eftersom vi har tidigare erfarenheter som påverkar hur vi tolkar och upplever

olika situationer. Med detta sagt har vår ambition varit att ha ett kritiskt förhållningssätt.

Genom att vara medveten om detta och ta det i beaktning är det ett sätt att arbeta

förebyggande. Ett exempel på det är att vi ägnade mycket tid åt reflektion vid bearbetning

och analys av det insamlade empiriska materialet, genom att vända och vrida för att se

fenomen ur olika perspektiv. Tack vare att vi lyfter detta och tar det i beaktning är det ett sätt

att reflektera ytterligare och utmana oss själva när vi bearbetade det insamlade empiriska

materialet (Alvesson 2011, s. 165).
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Tillförlitlighet, giltighet, transparens och reflexivitet är begrepp som kan användas som

kriterier för kvaliteten på kvalitativ forskning. Detta är aspekter som bör tas i beaktning för

att säkra kvaliteten på forskningen och därför är det essentiellt att forskare presenterar dessa

begrepp (Tjora 2012, ss. 159, 170). För att stärka tillförlitligheten har vi redogjort för hur vår

position kan ha präglat studien, presenterat citat från deltagarna och informerat om

undersökningens kontext. Genom att vi informerat om detta och varit öppna med hur vi gått

tillväga under studiens gång kan vi även stärka giltigheten. Vi har förhållit oss till

vetenskapens ramar och genomgående redogjort för relevant forskning i samband med vår

egna studie vilket också är sätt att stärka giltigheten (ibid. ss. 159-162). För att öka

transparensen har vi synliggjort hur, vad och varför vi gjort på följande vis samt studiens

begränsningar. Genom att synliggöra dessa aspekter kan trovärdigheten bedömas av läsaren.

Vi har utgått från ett reflexivt förhållningssätt. Det visar sig genom att vi resonerat kring att vi

utifrån våra erfarenheter gör tolkningar av deltagarnas tolkningar, därav behöver vårt

empiriska material inte spegla verkligheten. Likaså som att universitetslärarna är subjektiva i

sina berättelser, är vi subjektiva i redogörelsen av empirin och våra resonemang under

studiens gång (ibid. ss. 169-170).

Som vi tidigare nämnt har vi inte varit ute efter att generalisera i denna studie, och vi påstår

inte att vårt resultat gäller alla universitetslärare eftersom resultatet nödvändigtvis inte hade

behövt bli detsamma om urvalet bestått av sju andra universitetslärare. Vi kan inte konstatera

att resultatet är överförbart i andra sammanhang, å andra sidan utesluter vi inte att de teman

vi sett kan återfinnas i andra liknande sammanhang. Vi har gett en detaljerad beskrivning av

studien för att mottagaren kan bli så pass intresserad att hen själv överväger om en överföring

av denna studie är möjlig (Lincoln & Guba 1985, s. 316). Studien bidrar med en fördjupad

kunskap och ökad förståelse för ämnet eftersom resultatet ger en deskriptiv bild av

universitetslärares handlingsutrymme, vilka möjligheter som finns att forma arbetet utifrån

vad som skapar mening och betydelse för dem. Vår studie närmar sig en förståelse hur job

crafting kan te sig hos universitetslärare, vilket har gjorts med hjälp av empirin, relevant teori

och egna tolkningar.
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6. Sammanfattning och slutsats

Studiens syfte har varit att undersöka universitetslärares handlingsutrymme, mer specifikt

vilka möjligheter som finns att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse

för dem. Sammanfattningsvis visar studien att deltagarna själva är aktiva i skapandet av vad

som skapar mening för dem. Deltagarna har möjlighet att förändra olika element, vissa mer

än andra. De upplever exempelvis att de har möjlighet att förändra befintliga arbetsuppgifter,

medan de upplever att arbetsrelationer kan vara svårare att förändra. Sedan upplever

deltagarna att de kan förändra sin inställning och påverka synen på sitt arbete, och se det mer

menings- och betydelsefullt. Trots att det finns många möjligheter, finns det även hinder som

begränsar deltagarnas möjlighet att utöva job crafting. Det finns hinder i form av styrning och

kontroll, och detta kan minska och hämma individens möjligheter att forma sitt arbete.

Kärnan i detta är att desto mer styrd och kontrollerad individen är, desto mindre möjligheter

har hen att utöva job crafting. Det har således visat sig finnas hinder i handlingsutrymmet,

däremot är möjligheterna övervägande. Deltagarna har en stor flexibilitet i arbetet vilket är

ytterligare en aspekt som ökar möjligheterna att utöva job crafting. Deltagarnas arbete

innehåller det som skapar mening och betydelse för dem och de har i olika utsträckning

kunnat forma arbetet utifrån detta. Ovanstående ligger till grund för vår slutsats som är att

universitetslärare har ett stort handlingsutrymme och goda möjligheter att forma sitt arbete

utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem. Däremot visar resultatet å andra sidan

att det finns vissa begränsningar i form av styrning och kontroll som hämmar möjligheterna.
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Bilagor

Bilaga 1 - Informationsbrev

Informationsbrev

Förfrågan om deltagande i en studie

Högskolan Kristianstad

Studenter: Jessica Andersson & Josefine Archenholtz

Handledare: Ulf Ericsson

Studien
Studiens syfte är att undersöka universitetslärares handlingsutrymme, vilka möjligheter som
finns att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem.

Metod
Undersökningen kommer bestå av semistrukturerade intervjuer som beräknas ta cirka 60
minuter. Vi kommer göra en ljudinspelning under intervjun, som sedan kommer raderas vid
studiens slut. Ljudinspelningen görs för att erhålla så mycket som möjligt av intervjun, vilket
kan främja bearbetningen och analysen av det insamlade empiriska materialet. Materialet
kommer enbart vara tillgängligt för oss författare och handledaren.

Etik och publicering av resultat
Vi kommer behandla din medverkan konfidentiellt, vi kommer inte nämna lärosätet du
arbetar på och studien kommer inte kunna härledas till dig. Det är frivilligt att delta i studien
och du har rätt att avbryta din medverkan under studiens gång. Examensarbetet kommer
publiceras i Högskolan Kristianstads databas, och kommer presenteras för kurskamrater,
handledare, examinationer och övriga lärare. Du kommer få ta del av det slutgiltliga arbetet.

Medgivande
Medgivande sker skriftligt på mejl, och genom att delta i studien godkänner man medverkan.

Våra kontaktuppgifter
Jessica Andersson: jessica.andersson0196@stud.hkr.se
Josefine Archenholtz: josefine.archenholtz0052@stud.hkr.se

Handledarens kontaktuppgifter
Ulf Ericsson: ulf.ericsson@hkr.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide

Intervjuguide

Uppvärmningsfrågor
● Vill du börja med att berätta lite mer om dig själv och din yrkesroll?
● Vill du berätta om din arbetsbeskrivning?
● Vad är det i ditt arbete som skapar mening och betydelse för dig?

Övriga frågor
● Vill du beskriva hur en bra arbetsvecka ser ut för dig?
● Vill du beskriva hur en mindre bra arbetsvecka ser ut för dig?
● Hur ser möjligheterna ut för att forma ditt arbete?
● Hur ser möjligheterna ut för att reducera och/eller addera aktiviteter utifrån din

arbetsbeskrivning?
● Hur ser möjligheterna ut för att reducera och/eller addera, alternativt utveckla

befintliga relationer på arbetet?
● Upplever du att du kan förändra din inställning till din yrkesroll, och på så vis se ditt

arbete mer menings- och betydelsefullt?
● Hur ser möjligheterna ut för att forma ditt arbete utifrån vad som skapar mening och

betydelse för dig?
● Har du någonting du vill tillägga?
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