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Sammanfattning 

Denna studie undersöker universitetsstudenter och deras upplevda stress. Studien vill skapa en 

förståelse över hur studenternas beslutsutrymme bidrar till hur de hanterar olika roller i livet, 

deras studieroll och arbetstagarroll. Studien undersöker även vilka strategier de har för 

gränsdragningen mellan studier, arbete och fritid samt hur de använder sig av dessa. Vidare 

vill studien se hur detta påverkar studenternas välmående och upplevda stress. Detta 

undersöks genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer på åtta studenter som 

även deltidsarbetar. Teorier som har använts är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, 

teorin om arbete-familj konflikten samt segmenteringsmodellen och överspridningsmodellen 

och slutligen presenteras krav-kontroll-stöd modellen av Robert Karasek och Töres Theorell.   

            Resultatet som framkom var tre genomgående teman. Det första temat var att 

beslutsutrymmet hos studenterna visade sig vara av stor vikt för deras möjligheter att dra 

gränser mellan studier, arbete och fritid, det visade sig även vara relevant för studenternas 

möjlighet till rollutövandet. Ett stort beslutsutrymme bidrog med en större frihet för 

studenten. Det andra temat visade dessutom att gränsdragning ansågs vara problematiskt för 

studenterna att tillämpa i praktiken. Appliceringen i praktiken utgick utifrån tre olika 

strategier. Planeringsstrategin innebar att studenten hade en tydlig plan i hur denne drog 

gränser mellan olika delar i livet. Prioriteringsstrategin innebar att studenten prioriterade 

studierna och övriga delar fick anpassas därefter, detta till skillnad från att inte ha någon 

strategi för gränsdragningen mellan de olika delarna. Det tredje temat som framkom var att 

platsbundenheten hade en koppling till hur väl studenterna antog en roll, även att 

intrycksstyrningen kunde tydas vara viktigare ju mer seriositet en roll krävde. Studiens 

resultat ledde därför till en slutsats där studenters beslutsutrymme var av stor vikt för deras 

möjlighet till och upplevelser av gränsdragning, rollutövande, deras välmående samt 

upplevelser av stress.  

 

Nyckelord 
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Inledning 

Den stressrelaterade ohälsan har under de senare decennierna ökat i samhället, där den 

psykiska ohälsan är den snabbast växande ohälsan. År 2018 uppgav 16 procent av Sveriges 

befolkning i åldrarna 16-84 år att de kände sig stressade eller mycket stressade 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). En siffra som ökat sedan år 2006. Detta visar på att kraven 

som ställs på individer i dagens samhälle inte samstämmer med individens förmåga att 

hantera dem (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vid en lång period av sådana påfrestningar kan 

negativa konsekvenser inträffa. Vid långvarig stress kan skador i hjärnan komma att uppstå. 

Skadorna innebär att hjärnans struktur ändras och dess förmåga blir nedsatt (Hjärnfonden, 

2017).  

Människor utsätts ofrivilligt för påfrestningar såsom stress. Om stressen är långvarig 

och kraven blir ohanterliga blir möjligheten för kroppen att återhämtas liten, vilket i senare 

skeden kan bidra till sjukdomar som är stressrelaterade (Hjärnfonden, 2017). Att stress idag 

blivit ett omtalat och utbrett fenomen kan ha kommit att påverkas av flertalet faktorer. I 

dagens moderna samhälle är digitaliseringen ständigt närvarande. Detta har bidragit till att 

individen ständigt har möjlighet att inhämta information från sin omgivning, men även till att 

ständigt kunna vara tillgänglig. Denna digitala närvaro bidrar med negativa effekter för 

individens hälsa och välmående. Digitaliseringen är idag ett relativt nytt fenomen som anses 

vara intensivt för hjärnan. Detta har bidragit till en oklarhet i hur den bäst hanteras för att inte 

påverka den mentala hälsan negativt (NE, 2019). Vidare har digitaliseringen medfört en 

möjlighet till datorisering, som för många innebär att en annan typ av effektivitet och 

möjlighet till flexibilitet i arbetet är möjlig. Effektiviteten kan innebära en stress för individen 

då den kan bidra till att det som individen önskar att hinna med inte hinns med, då 

förväntningarna på vad som bör hinnas med är högre (Hjärnfonden, 2017). Trots de 

möjligheter flexibiliteten kommer med, kan den även bidra till gränslöshet. Detta genom att 

möjlighet finns att när och var som helst kunna läsa jobbmailen eller ständigt vara nåbar. 

Denna gränslöshet kan medföra en obalans i livet, vilket kan vara negativt för individens 

hälsa. På grund av detta kan datoriseringen ses vara en bidragande faktor till gränslösheten 

mellan fritid och arbete. Tillgången till att läsa av jobbmailen eller välja att arbeta utanför 
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arbetstid finns alltid, och kan därav påverka till att individens övriga liv där familj och vänner 

ingår, påverkas negativt vilket även påverkar individen som befinner sig i en gränslöshet, 

negativt (Hellerstedt, 2018).  

Stressen som ter sig i samhället idag visar sig uppstå bland allt fler unga. 

Folkhälsomyndigheten visar på att var fjärde person i åldrarna 16-29 år uppger att de känner 

sig stressade, vilket är en ökning på 6 procent från de senaste 2 åren (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Undersökningar har även genomförts vad gäller studenters levnadsvillkor. I en studie 

av Statistiska Centralbyrån framkommer det att 6 av 10 studenter år 2007 arbetade vid sidan 

av sina studier på högskolan eller universitetet (SCB, 2007). Liknande resultat framkommer 

från Centrala studiestödsnämndens undersökning från 2015, där 43 procent arbetat vid sidan 

av studierna (CSN, 2016). Att studera vidare efter gymnasiet har kommit att bli allt vanligare. 

Statistiska Centralbyrån har visat statistik på att andelen som studerar är 43 procent, mellan 

åldrarna 25-64 år (SCB, 2019). Det har även blivit ett vanligt förekommande att studenter har 

haft kontakt med arbetsmarknaden under sin studietid (SCB, 2018). 

Med en insikt i dagens samhälle gällande den ökning som ter sig av antalet studenter 

som arbetar på sidan av sina studier, ökningen av stressnivåer hos unga samt den utbredda 

digitaliseringens bidragande faktor till en ökad flexibilitet, kan konsekvenser ha uppstått. 

Detta då denna utveckling i samhället kan tänkas ha lett till att individen behöver inneha 

multipla roller i sin livsstil, det vill säga en viss roll i yrkeslivet, en annan i privatlivet och 

ytterligare en sådan i studielivet. De olika platserna individen befinner sig på kan då lätt flyta 

samman och bidra till upplevd gränslöshet (Goffman, 2014, s. 74, 115). Det kan därför vara 

intressant att undersöka hur studenters hälsa rörande stressnivåer ser ut, samt hur de bär sig åt 

för att uppehålla ett bra välmående.  

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att skapa en förståelse av hur studenters beslutsutrymme bidrar med hur de 

hanterar olika roller i livet samt hur strategier kring gränsdragningar mellan dessa ser ut. 

Vidare vill studien se hur detta påverkar individens välmående. Följande frågeställningar har 

utformats för att studera detta:  

 Hur påverkar studenters livsroller och strategier för gränsdragning deras välmående 

och upplevda stress?  

 Hur och vilka strategier använder studenter för att dra gränser mellan studier, arbete 

och fritid?  
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Avgränsningar 

I studien ingår studenter som studerar på heltid och som studerar samma utbildningsinriktning 

på universitet i Sverige. Då studien vill undersöka studenter som arbetar vid sidan av 

studierna har avgränsningar gjorts vad gäller arbetsmängden hos studenterna, där studenter 

som arbetar deltid ingår. Avgränsningen vad gäller studenter som studerar liknande 

kandidatprogram och arbetar deltid är grundad i tanken att studierna och arbetet har en 

sammankoppling då de kan beröra liknande ämnen där kunskapen som fås genom studierna 

kan användas i praktiken. Det kan därför bidra med liknande kunskap och påverkande 

faktorer för individen, trots att studierna och arbetet är olika fält. Detta kan skilja från andra 

kandidatprogram på universitetet som kan inneha en annan studiemängd och information, 

likaså kan andra deltidsarbeten inneha olika typer av arbetsuppgifter och påverka individen 

annorlunda än vad studierna gör (Nilsson Lindström, 2005, s. 69). Vidare är studien 

avgränsad till Stockholm och Uppsala län.  

Bakgrund 

I Sverige är det mycket vanligt att studenter haft kontakt med arbetsmarknaden under sin 

studietid. Bland dem som arbetat under sina studier är sysselsättningsgraden högre än för de 

som inte gjort det (SCB, 2018). I EU är det många färre som inte har sommarjobbat, haft 

praktik eller haft någon kontakt med arbetsmarknaden under sina studier. Anledningarna kan 

vara flera till varför många svenskar arbetar under sina studier. En av anledningarna handlar 

om hur utbildningssystemet är uppbyggt. I Sverige ingår till exempel obligatorisk praktik 

under många högskoleprogram. Det kan även bottna i den positiva utvecklingen av 

arbetsmarknadsläget för unga i Sverige, vilket har inneburit att möjligheterna att få ett arbete 

vid sidan av studierna varit höga (SCB, 2018).  

Nivåerna av den psykiska ohälsan har ur ett nationellt perspektiv förvärrats under den 

senaste tiden, och flera undersökningar pekar på att detta framförallt berör den yngre 

generationen. Studenthälsans undersökning visar att en hög andel studenter vid Malmö 

högskola samt vid Sahlgrenska akademin upplevde stress (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Stressen framkallade sjukdomar hos studenterna såsom ångest, depression samt en oro att inte 

uppnå studiekraven. Enligt flera undersökningar är psykiska besvär ett vanligare 

förekommande bland studenter än för individer i samma åldersgrupp som förvärvsarbetar, 

detta framställs även i internationell forskning (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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Definitionen av stress har definierats av Institutet för stressmedicin som den 

psykologiska och biologiska reaktionen på påfrestningar som individen upplever, vilket 

handlar om mobiliseringen av resurser för att individen ska kunna hantera kraven i sitt liv 

(ISM, 2019). Vid överbelastning av påfrestningar och krav, i form av stress, kan svårigheter 

av att hantera dessa resultera i psykiska konsekvenser (ISM, 2019). Psykisk ohälsa definieras 

som ett övergripande begrepp som beskriver individens ohälsa, och inkluderar både lindriga 

psykiska besvär och psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2018). Lindriga psykiska 

besvär innebär att individen störs av yttre faktorer i sin vardag, men behöver inte innebära att 

individen behöver behandling för dessa. Psykisk sjukdom innebär att individen behöver hjälp 

av sjukvården i form av behandling för att lindra besvären (Socialstyrelsen, 2013). Vid ett 

insjuknande i psykisk sjukdom i ung ålder, kan svåra konsekvenser senare i livet även komma 

att uppstå rörande individens hälsa (Socialstyrelsen, 2013).   

Avslutningsvis har bakgrunden gällande ökningen av studenters psykiska ohälsa samt 

informationen kring att många svenska studenter arbetar extra vid sidan av sina studier 

resulterat i ett intresse att utforska och undersöka ämnet vidare. Utifrån 

bakgrundsinformationen har studiens syfte och frågeställningar formulerats.  

Disposition 

I kommande del presenteras teori och tidigare forskning med relevans till studiens 

forskningsfrågor. Därefter följer en presentation av studiens metod. Vidare presenteras 

analysen av studiens insamlade material. Slutligen förs en diskussion som berör olika aspekter 

ur analysen där även förslag till fortsatt forskning ges. 

Teori och tidigare forskning 

Teori 

Goffmans dramaturgiperspektiv 

Erving Goffman (2014) presenterade i sin bok Jaget och Maskerna från år 1959 sin teori om 

det dramaturgiska perspektivet. Detta perspektiv bygger på en teaterscen som återspeglar 
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verkligheten och dess sociala interaktioner. Perspektivet är relevant då syftet är att studera 

vardagen och olika tillhörande roller (Goffman, 2014).  

Goffman gör en liknelse mellan verkligheten och teaterscenen. På scenen uppträder en 

aktör och observeras av en publik. Framträdandet som aktören utspelar på scenen kan liknas 

med sociala interaktioner där individerna antar olika roller. Beroende på vart individen 

befinner sig spelas olika roller (Goffman, 2014, s. 22-23). Goffman menar att det finns främre 

regioner och bakre regioner. Den främre regionen är där framträdandet på scenen sker, den 

bakre regionen är där individen har ett mer privat utrymme och inte är synlig för en publik 

(Goffman, 2014, s. 97, 101). De främre regionerna innebär att individer agerar inom en viss 

roll gentemot den tillhörande publiken. Om publiken ändras kan även rollen och beteendet 

ändras. Publiken bedömer och kritiserar den roll individen utspelar på scenen (Goffman, 

2014, s. 97-98). Detta till skillnad från den bakre regionen som tillhör kulisserna bakom 

scenen. I den bakre regionen har individen utrymme att vara sig själv utan att bli iakttagen och 

bedömd av en publik. Den bakre regionen bidrar till att individen kan bete och känna sig mer 

avslappnad i sitt agerande. De behöver där inte följa de sociala normer som aktören i de 

främre regionerna förväntas följa (Goffman, 2014, s. 97-98, 101-102). De bakre regionerna 

brukar utspela sig utanför de aktiva regionerna som kan finnas i de främre regionerna, vilket 

kan leda till en större avskildhet inom dessa (Goffman, 2014, s. 109).   

De roller som individerna antar kan också spelas parallellt med varandra. Detta kan 

exemplifieras på en arbetsplats där individer kan ha en vänskaplig roll med en kollega 

samtidigt som denne ska anta en professionell roll på arbetet. Rollerna är även platsbundna, 

det vill säga att individen inte kan anta sin roll i den främre regionen förrän den befinner sig 

på scenen. På samma vis avslutas framträdandet när aktören ingår i den bakre regionen, till 

exempel sitt hem (Goffman, 2014, s. 74, 115). Vidare tar Goffman upp begreppet 

publiksegregation som innebär att aktören gör åtskillnader i hur den beter sig beroende på 

vilken publik den står inför, det vill säga att denne spelar olika roller beroende av publik 

(Goffman, 2014, s. 50).  

Goffman presenterar begreppet masker. Masken används av aktörer som befinner sig 

på en scen för att upprätthålla det agerande som är tillhörande scenen. Följer inte aktören de 

sociala normerna så riskerar masken att falla av, det vill säga att de faller ur sin roll och 

avslöjas som icke passande inom regionen (Goffman, 2014, s. 185, 218). Goffman menar 

även på att aktörer presenterar sig själva på ett fördelaktigt sätt vilket talas om som 

intrycksstyrning. Begreppet innebär att aktörer försöker styra intrycken och uppfattningarna 

som omgivningen får ta del av. Exempelvis är det vanligt att aktörer inte vill öppna upp 
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mellan den bakre och främre regionen, detta för att kunna behålla det privata som ofta 

utspelar sig i den bakre regionen, privat (Goffman, 2014, s. 103-104).  

Kritik som har riktats mot Goffmans teori pekar på att han studerade situationer och 

interaktioner som var platsbundna vilket kan ha lett till att hans teorier kan vara problematiska 

att generalisera på övriga situationer (Burns, 1992, s. 118). Annan kritik menar att Goffman 

förbiser övriga faktorer som kan ha en betydande påverkan gällande individers agerande i 

olika roller. Med övriga faktorer kan bland annat sociala normer eller individers intressen ha 

en påverkan över hur interaktionen sker och vad som ligger till grund för agerandet (Burns, 

1992, s. 6). Kritiken är relevant att påpeka eftersom att det kan finnas just normer och 

förväntningar på arbetsplatser och i studiesituationer som bidrar till hur individer agerar i 

sociala interaktioner.  

Rollkonflikter och gränsdragningsstrategier 

Teorin om arbete-familj konflikten tar upp problematiken individer upplever med att infinnas i 

en roll i arbetslivet samt i en annan roll i familjelivet, det vill säga rollkonflikten mellan 

multipla roller. Individers deltagande i sin arbetsroll försvåras på grund av deltagandet i 

familjerollen, och vice versa (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 77). Begreppet arbete-familj 

konflikt definierades först av Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) med 

definitionen att begreppet handlar om att en konflikt skapas när det finns en obalans mellan en 

individs arbete och familjeliv (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 76).  

Konflikten rollerna emellan kan mätas på tre olika sätt; genom tidsbaserad konflikt, 

belastningsbaserad konflikt samt beteendebaserad konflikt. Den tidsbaserade konflikten 

handlar både om tiden en individ spenderar på att genomföra sina arbetsuppgifter och tiden en 

behöver infinna sig på en fysisk plats. Det innebär att en icke flexibel arbetsplats kan försvåra 

för en individ att hinna med, om ansvaret i familjelivet ökar. En arbetsroll och familjeroll kan 

ej äga rum samtidigt, det vill säga att flera roller kan tävla om en individs tid (Greenhaus & 

Beutell, 1985, s. 77). Den belastningsbaserade konflikten existerar när belastning i en roll 

påverkar individens prestation i en annan roll. Detta tyder på att rollerna är inkompatibla i och 

med att när belastningen ökar i en roll uppstår svårigheter att uppnå kraven i en annan. Det 

finns en obalans mellan rollerna som kan ha konsekvenser såsom arbetsstress, ångest, trötthet, 

depression, med andra ord innebär det en sämre hälsa överlag hos individen (Greenhaus & 

Beutell, 1985, s. 80). Den tredje aspekten är beteendebaserad konflikt som tar upp hur en 

individ kan skifta i beteende beroende på vilken roll denne antar. Individer gör 

rollomvandlingar mellan de förväntningar som ställs i arbetslivet samt mellan förväntningarna 
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som ställs i familjelivet. Upplever individen en problematik att anpassa sitt beteende för att 

uppfylla förväntningarna kan en konflikt mellan rollerna finnas (Greenhaus & Beutell, 1985, 

s. 81-82).  

Ytterligare relevanta modeller för att förstå förhållandet mellan arbetsliv och övrigt liv 

kan illustreras genom två modeller, segmenteringsmodellen och överspridningsmodellen. 

Dessa modeller kan förklara hur olika strategier används av individer för att försöka uppnå en 

balans mellan de två domänerna arbetsliv och övrigt liv (Allvin m.fl., 2014, s. 105-107).  

Segmenteringsmodellen bygger på att dessa domäner är särskilda från varandra, vilket 

innebär att arbete och det övriga livet ger separata effekter på individen där arbetet täcker 

individens materiella behov och familjelivet bidrar med emotionella och sociala sådana. Inom 

segmenteringsmodellen blir det övriga livet och familjelivet ett eget område där individen ges 

möjligheten att bortse från de krav samhället och arbetet har på denne. Domänerna finns 

oberoende av varandra i individernas liv. Gränsdragningen och dess påverkan på individen är 

därför tydlig (Allvin m.fl., 2014, s. 104-106). 

Överspridningsmodellen skiljer sig från segmenteringsmodellen då den fokuserar på 

hur dessa domäner går in i varandra och påverkar individens gränsdragningar. Domänerna i 

den här modellen överlappar varandra vilket leder till att de domäner som ingår i individernas 

liv inte är tydliga. Modellen tar upp att individerna upplever svårigheter att dra gränser mellan 

arbetsliv och det övriga livet vilket kan påverka individen positivt eller negativt (Allvin m.fl., 

2014, s. 105-106). Christin Mellner exemplifierar hur gränsdragningen i dessa modeller kan 

se ut genom de två gränssättningsstrategierna; segmentering och integrering. Individer som 

föredrar att hålla olika domäner åtskilda, såsom sitt privatliv och arbetsliv, kallas för 

segmenterare. De individer som istället föredrar att integrera och kombinera domänen kallas 

för integrerare (Mellner, 2015, s. 29). 

Krav-kontroll-stöd modellen 

Robert Karasek och Töres Theorell utvecklade 1990 krav-kontroll modellen. Modellen utgår 

från två grundbegrepp; krav och kontroll. I modellen eftersöks en förståelse i hur balansen 

mellan dessa två ser ut kopplat till arbetsmiljö och det psykosociala välmåendet (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 31). De krav individer möter i arbetslivet varierar. Kraven kan vara 

arbetsmängd, arbetskvalitet samt emotionella krav. Arbetsmängd rör mängden arbete 

individen ska hinna med inom en viss tid. Arbetskvalitet innebär att det arbete individen 

presterar ska inneha en hög standard. De emotionella kraven innebär istället att individen kan 

hamna i känslomässiga situationer som leder till att känslorna kan vara svåra att lämna på 
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arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990, s. 30-61). Kontroll innebär hur stort beslutsutrymme 

individen har tillhörande sitt arbete samt i vilken mån denne har möjlighet att påverka vad, 

samt när något ska utföras. En obalans i arbetet mellan krav och kontroll kan uppstå när 

kraven individen möter är högre än dennes möjligheter till egenkontroll (Karasek & Theorell, 

1990, s. 32). Möjligheterna för kontroll i individens arbete är därför av stor vikt. Detta för att 

denne ska ha möjlighet till att hantera de krav den kan möta, och genom detta få utlopp för det 

energipåslag som finns i kroppen. Vid möjlighet till att ta större beslut får individen möjlighet 

till en större kontroll över sin arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990, s. 31-50). I modellen 

finns högbelastningsarbeten, även kallade spända arbeten. Dessa arbeten innebär att individen 

möter höga krav och innehar en låg egenkontroll. Sådana arbeten kopplas till kamp-flykt 

reaktionen då individens förmåga att bemöta kraven minskar. Denna obalans mellan krav och 

egenkontroll påverkar det psykosociala välmåendet negativt (Karasek & Theorell, 1990, s. 32-

33). En vidareutveckling av krav-kontroll modellen skapades av Jeff Johnson, där ytterligare 

ett grundbegrepp lades till, socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990, s. 135). Det sociala stödet 

innebär att en individ kan få stöd i sitt arbete, detta kan fås via kollegor eller chefer. Det 

sociala stödet innebär att individen kan få vägledning samt ett informativt och emotionellt 

stöd tillhörande arbetet. Ett högt socialt stöd blir en resurs som kan hjälpa individen att 

hantera de krav den ställs inför (Karasek & Theorell, 1990, s. 68-71). Det sociala stödet, 

tillsammans med tidigare grundbegrepp krav och kontroll, bildar krav-kontroll-stöd modellen 

som berör hur dessa balanseras och hur denna balans påverkar individens psykosociala hälsa 

(Karasek & Theorell, 1990, s. 70-71).  

Kritik som har riktats mot modellen menar på att den inte tar full hänsyn till övriga 

aspekter såsom tidigare erfarenheter, socioekonomisk status samt hänsyn kring individens kön 

och ålder. Dessa aspekter kan vara till grund för och svar på nivån av krav som individen 

upplever på en arbetsplats (Fletcher & Jones, 1993). Trots denna kritik anses modellen ha en 

relevans för att ge en övergripande bild över individens mående utifrån de tre aspekterna.  

Sammanfattning teori 

Sammanfattningsvis kan ett gemensamt tema tydas bland ovan presenterade teorier, de olika 

aspekter som finns inom individens liv påverkar och bidrar till hur individens upplevelser och 

välmående påverkas. Goffman menar genom sitt dramaturgiska perspektiv att individen och 

dennes vardag har tillhörande roller som bidrar till individens beteenden. Vidare presenterar 

Goffman hur individen agerar i sina roller beroende av plats, samt att individen vill presentera 

sig på ett så fördelaktigt sätt som möjligt via intrycksstyrning (Goffman, 2014, s. 22-218). I 
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Karaseks och Theorells teori tas aspekterna krav, kontroll och stöd upp som påverkar och 

bidrar till individens psykosociala välmående. Balansen mellan dessa påverkar individen 

positivt eller negativ (Karasek & Theorell, 1990, s. 30-135). Vidare presenteras teorin om 

arbete-familj konflikten samt segmenteringsmodellen och överspridningsmodellen, detta för 

att illustrera hur olika konflikter och gränser kring olika domän i individers liv påverkar deras 

välmående (Allvin m.fl., 2014, s. 105-106; Greenhaus & Beutell, 1985, s. 77-82; Mellner, 

2015, s. 29). Dessa teorier kan tillsammans ses ha en central utgångspunkt för denna studies 

syfte då de bidrar med en förståelse kring hur gränser, krav, kontroll, stöd och agerande kan 

påverka individen.  

Tidigare forskning 

Mycket tidigare forskning finns som berör intressanta aspekter utifrån det studien ämnar 

studera. Nedan presenteras tidigare forskning som berör huruvida roller påverkar individen, 

rollkonflikter som ter sig i multipla roller samt gränsdragning mellan dessa. Vidare tas 

tidigare forskning upp gällande aspekterna krav, kontroll och socialt stöd och hur dessa 

påverkar välmåendet.  

Rollers påverkan på individen 

Richard J. Gigliotti och Heather K. Huff har i sin studie undersökt huruvida studenters olika 

roller påverkar deras upplevelser av stress. För de studenter som arbetar och studerar 

samtidigt antas rollkonflikter kunna uppstå, det vill säga svårigheter i att skilja sin roll som 

student mot de andra tillhörande rollerna i livet. Studiens insamlade data är baserad på 355 

universitetsstudenters självskattning, i åldrarna 25 år eller äldre (Gigliotti & Huff, 1995, s. 

329). Gigliotti och Huff presenterar hypotes tre som visar ett signifikant resultat vad gäller hur 

individers kontroll och rollkonflikter påverkar deras stress. Resultatet visar att vid en hög 

kontroll är inte rollkonflikten lika utbredd. Trots att det kan finnas rollkonflikter i individens 

liv, upplevs inte stressen lika hög när individen innehar kontroll över de tillhörande 

situationerna till rollerna (Gigliotti & Huff, 1995, s. 335-336). Vidare ses effekter av 

rollkonflikt vara en påverkande faktor för de studerade individerna, då depression samt en 

negativ påverkan av betyg är ett vanligt förekommande (Gigliotti & Huff, 1995, s. 329).  

Ytterligare studier visar på liknande resultat, men berör andra aspekter som påverkar 

individens upplevelser av roller. Stewart Collins, Margaret Coffey och Lana Morris har 

undersökt studenter inom socialt arbete i England. Detta genom en enkätstudie baserad på 82 
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frågor utdelad till 132 heltidsstudenter inom socialt arbete i Wales, med en svarsgrad på 58 

procent. Deras studie fokuserar på hur stor vikt socialt stöd har vad gäller individens förmåga 

att hantera olika roller utan att uppleva en negativ stress (Collins, Coffey & Morris, 2010, s. 

963). Vidare påverkas individen av att ingå i flertalet miljöbyten, det vill säga mellan studier, 

arbete och privata miljöer. Flertalet miljöer kan för individen bidra till en upplevd press vilket 

kan leda till en hög stressnivå. Individens olika miljöombyten och roller kan i sig bidra till en 

missnöjdhet och ångestkänsla som i värsta fall kan resultera i olika psykosociala besvär 

(Collins, Coffey & Morris, 2010, s. 964). 

Rollkonflikter och gränsdragning mellan arbete, studier och övrigt 

liv 

Mellan arbetslivsrollen och andra roller i livet, kan konflikter uppstå som en konsekvens av 

relationen som finns mellan arbetsliv och övrigt liv. Ett stort fokus ligger på konflikten som 

kan finnas mellan arbete och familj (Lingard, 2007, s. 92). Hur studenters roller och gränser 

mellan olika delar i livet ser ut och påverkar dem kan jämföras med hur detta ser ut för 

individer med arbete och familj, det vill säga att studenters arbete-studie konflikt jämförs mot 

den väletablerade arbete-familj konflikten (Lingard, 2007, s. 92-93). Utbrändhet ses vara 

förekommande bland studenter som kombinerar arbete och studier, där studenter kan uppleva 

känslomässig utmattning på grund av konflikten som kan uppstå mellan arbete och studier. 

Lingard studerade detta genom att dela ut ett frågeformulär till studenter som studerade sitt 

tredje år på University of Melbourne, svarsfrekvensen var 93 procent. Resultatet visade att 

konflikten mellan arbete och studier kunde bidra till en känsla av att ej vara tillfreds med 

studierna bland studenterna (Boudreau m.fl., 2004, s. 75-76; Lingard, 2007, s. 99-103).  

Christin Mellner, Gunnar Aronsson och Göran Kecklund (2012) tar upp problematiken 

gällande att individer idag har svårigheter att dra gränser mellan privatlivet och det offentliga 

livet. Mycket tidigare forskning har fokuserat på hur gränser mellan domänerna uppstår, 

medan intresset hos Mellner ligger i själva gränsdragningsprocessen och hon menar att 

gränserna skapas både individuellt och kollektivt. Fokus ligger även på att gränsen mellan 

arbetslivet och privatlivet har kommit att bli mer genomträngligt (Mellner m.fl., 2012, s. 1-2).  

Mellner studerar individers gränspreferenser, om de föredrar att skilja på privatliv och 

arbetsliv i separata domäner eller att kombinera dessa; om individer tillhör segmenterings- 

eller integreringskategorin. En internetbaserad enkätstudie genomfördes, där enkäten 

distribuerades till 9 000 individer och hade en svarsfrekvens på 42 procent. Resultatet visade 

att majoriteten av intervjupersonerna föredrog segmenteringsstrategin samt att en stor del av 
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segmenterarna upplevde en hög gränskontroll, vilket skiljde sig från integrerarna där färre 

upplevde en hög gränskontroll. Med en hög gränskontroll menas att individen anser att denne 

har en hög kontroll och balans mellan olika domäner. Studien visade att 

segmenteringsstrategin var mer fördelaktig då den visade på en hög gränskontroll, samt att 

strategin resulterade i en god livsbalans (Mellner, 2015, s. 29-30).  

Allvin (1999) har genom ett urval valt 14 personer från 175 öppna intervjuer 

genomförda av Moderna arbetsvillkor och angränsande livsvillkor, studerat hur anställda 

hanterar gränsen mellan arbete och fritid och hur de agerar för att deras arbete inte ska 

sammankopplas med deras lediga tid. Enligt studien tar många intervjupersoner upp att 

gränsdragningen hanteras genom struktur och planering av deras tid. Allvin menar på att 

individens fritid behöver bygga upp ett motstånd mot arbetslivet för att kunna skilja dem åt. 

Arbetet ska inte inkräkta på ett annat domän, därför är det viktigt att individer skapar en fritid 

som är mer betydelsefull (Allvin m.fl., 1999, s. 21). 

Vidare har Allvin (2014) genomfört en liknande studie med fokus på individers 

hantering av konflikter samt balans mellan olika domäner, såsom arbetet och privatlivet. 

Studien som bygger på en kvalitativ ansats med genomförda intervjuer, finner två 

förhållningssätt som är utmärkande bland individerna. Dels de individer som lägger vikten vid 

att hantera arbetslivet och låter övriga livet anpassa sig därefter, och dels de individer som 

hanterar livets olika domäner på plats. Via dessa två förhållningssätt kan individen uppleva 

balans eller konflikt. Balansen upplevs när individen känner sig ha flyt i sitt arbete eller 

känner harmoni i övriga delar av livet. Balansen och konflikten är beroende av hur individen 

väljer att dra gränser mellan de olika domänerna (Allvin m.fl., 2014, s. 130).  

Krav, kontroll och socialt stöd som faktorer för välmåendet 

Svenska studenters välmående kan tydas vara på en jämförbar nivå med studenters välmående 

internationellt. Det framgår att studenter upplever en hög stress på grund av sina studier 

(Cotton, Dollar & de Jonge, 2002, s. 148). Forskningen som visar att universitetsstudenter 

upplever höga nivåer av stress är konsekvent, det vill säga att den fortskrider trots ny tillförd 

forskning (Abouserie, 1994, s. 323-330; Felsten & Wilcox, 1992, s. 291-303).  

Sara J. Cottons, Mauren F. Dollars och Jan de Jonges (2002) studie visar att vid en 

balans av komponenterna krav och kontroll upplever studenterna en mer balanserad 

studietillvaro än om kraven är högre än kontrollen. I studien gjordes en kontroll mot individer 

som förvärvsarbetar inom olika yrkeskategorier, där resultaten var signifikanta och visade att 

studenterna upplevde en högre stress utifrån krav- och kontrollaspekter i jämförelse med de 
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förvärvsarbetande. Detta genomfördes genom en enkätundersökning som besvarades av 176 

slumpmässigt utvalda australienska universitetsstudenter. Cotton, Dollar och de Jonge (2002, 

s. 155-157) presenterar i sin studie att de studenter som upplever, en hög stress, låg kontroll 

samt lågt socialt stöd upplever en högre psykosocial stress i jämförelse med de fall där 

kontrollen och det sociala stödet är högre. Bland studenter går att tyda att förhållandet mellan 

studenternas sociala stöd och välbefinnande är beroende av att det sociala stödet är högt, för 

ett gott psykosocialt välmående (Tofi, Flett & Timutimu-Thorpe, 1996, s. 51-59).  

I Sverige har en psykisk ohälsa bland studenter uppmärksammats. Mia Söderberg, 

Gunilla Wastensson, Helena Eriksson och Kjell Torén har studerat den psykosociala hälsan 

bland studenter på Sahlgrenska akademin genom en webbenkät. Studien visar på att 

studenterna upplever en hög stress, det vill säga ett lågt psykosocialt välmående, kopplat till 

den kontroll de har över sina studier samt mängden krav som ställs (Söderberg, Wastensson, 

Eriksson & Torén, 2017, s. 1). Enkäten besvarades av 2 398 studenter, vilket var en 

svarsfrekvens på 61 procent. Resultatet visar på att 15 procent av studenterna på grund av 

deras psykosociala ohälsa sökt vård. Dessutom har cirka en tredjedel av studenterna vid något 

tillfälle under sina studier funderat på att avsluta dem. Detta med anledningen av en spänd 

studiemiljö, det vill säga låg kontroll och höga krav (Söderberg, Wastensson, Eriksson & 

Torén, 2017, s. 1-2). Den låga kontrollen och de höga kraven är därför ett genomgående 

hälsoproblematiskt tema internationellt och nationellt hos studenter.  

Utöver studenters upplevelser av stress, upplever även individer som har 

förvärvsarbete som heltidssyssla stress. Anne Grönlund testar i sin studie en tes om det 

gränslösa arbetet. Tesen innebär att kontrollen inte är den enda delen som avgör hur individen 

upplever stress, och testas mot data från European Social Survey från 2004 på 10 000 

individer i urvalet (Grönlund, 2007, s. 22). Grönlund konstaterar i sin undersökning att 

anställda som upplever en hög kontroll i sitt arbete oftare än andra arbetar övertid samt 

upplever svårigheter med att kombinera arbetsliv och familjelivet, men tar även upp att den 

psykiska hälsan är bättre bland dessa individer. Dock har dessa individer det enklare att 

kombinera dessa två än de individer som har en låg kontroll (Grönlund, 2007, s. 17-18). Att 

inneha en hög kontroll i arbetet visar sig därför vara avgörande för individens psykosociala 

välbefinnande. Vidare ses den höga kontrollen som avgörande för att inte uppleva en lika stor 

gränsdragningsproblematik som de individer med låg kontroll upplever (Grönlund, 2007, s. 

17-20). De individer som arbetar och har en hög kontroll påverkas inte negativt i samma 

utsträckning av krav, som de individer som har en låg kontroll gör. Kombinationen av låg 
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kontroll och höga krav kan ses vara skadlig för det psykosociala välmåendet (Grönlund, 2007, 

s. 23).  

Metod 

Då studien syftar till att undersöka studenters beslutsutrymme och hur detta bidrar med hur de 

hanterar olika roller i livet, hur strategier kring gränsdragningar mellan dessa ser ut, samt söka 

en förståelse i deras välmående, kan samtal med studenter rörande dessa ämnen vara en 

lämplig metod för studiens insamlande av material. Den kvalitativa metoden har för avsikt att 

tolka och skapa en förståelse för hur intervjupersonerna upplever sin miljö och verklighet. 

Den kvalitativa metoden är därav relevant då kvalitativ metod fokuserar på ordens innebörd 

istället för kvantifiering av det insamlade materialet (Bryman, 2011, s. 340-341). Att 

universitet- och högskolestudenters psykiska hälsa och välmående är negativt påverkat är ett 

vanligt förekommande, bland annat då universitet- och högskolestudenters välmående är 

negativt påverkat i högre utsträckning än jämnåriga yrkesverksammas välmående 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Med anledning av detta ansågs studenters egna tankar och 

upplevelser av deras gränsdragningar samt olika roller, vara av vikt för att förstå dessa 

aspekters påverkan på individens psykiska välmående och hälsa. Utgångspunkten i denna 

studie är fenomenologisk. Grunden inom fenomenologin är att förstå hur intervjupersonerna 

upplever sin livsvärld, det vill säga hur dessa individer upplever sin dagliga tillvaro (Bryman, 

2011, s. 33). Utgångspunkten kan därför anses vara passande för denna studie då studien vill 

söka en förståelse i studenternas egna upplevelser, erfarenheter samt syn på och av 

gränsdragningar och roller i deras liv (Kvale & Brinkman, 2014, s. 44, 65).   

Urval 

Urvalet i denna studie har bestått av åtta intervjupersoner som idag studerar ett HR-relaterat 

kandidatprogram på universitetet samt är deltidsarbetande. HR är en benämning för Human 

Resources som innebär att individen arbetar med, eller studerar med inriktning mot 

personalfrågor. Samtliga är inom åldersspannet 22-25 år, detta eftersom studien vill fokusera 

på unga individer och deras upplevelser. Könen på intervjupersonerna har varit relativt jämnt 

fördelat med fem kvinnor och tre män. Intervjupersonerna har valts genom ett 
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bekvämlighetsurval, vilket innebär att de har valts utifrån tillgängligheten (Bryman, 2011, s. 

194-195). Kontakten med intervjupersonerna har etablerats utifrån författarnas kontaktnät 

inom yrkeslivet, där kollegor gett möjligheten att etablera kontakt med studiens 

intervjupersoner. Via kollegorna har uppsatsförfattarna fått namn på lämpliga individer till 

studien. Dessa har sedan kontaktats via mail och därigenom har godkännande fåtts för deras 

deltagande i studien. De har valts ut på grund av deras lämplighet till att kunna medföra svar 

på studiens syfte, det vill säga de studerar ett HR-relaterat kandidatprogram och arbetar på 

deltid.  

Sammanlagt kontaktades elva intervjupersoner, varav tre stycken tackade nej till att 

delta på grund av deras uppfattning av att inte ha tillräckligt med upplevelser kring ämnet. 

Kontakten med intervjupersonerna har inletts via mail, där information om studiens syfte, 

utformning och de etiska aspekterna presenterades, det vill säga att intervjupersonerna har 

informerats om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Syftet med detta var att minska risken för att 

intervjupersonerna blir lidande av sitt deltagande i studien (Bryman, 2011, s. 131-140). Det 

var av stor vikt att ge intervjupersonerna möjlighet att tänka igenom huruvida de kände att 

ämnet var något de ville prata om, om det upplevdes för personligt, känsligt eller annat som 

kunde bidragit till att intervjupersonen ej ville medverka (Bryman, 2011, s. 131-140). Av de 

totalt åtta intervjupersoner som valde att medverka i studien så hade alla studerat ett HR-

relaterat kandidatprogram i minst fyra terminer samt arbetat med ett deltidsarbete med 

inriktning HR i minst tolv månader. Genom mailkontakt bokade uppsatsförfattarna intervjuer 

med intervjupersonerna. 

Forskarrollen 

Uppsatsförfattarna i denna studie är heltidsstudenter som har fått tillgång till att undersöka 

studenter inom både utbildningsfält och yrkesfält som uppsatsförfattarna har en direkt 

anknytning till. Uppsatsförfattarna har tillgång till de arbetsplatser där intervjuerna har 

genomförts via arbetskollegor till uppsatsförfattarna, på så vis har uppsatsförfattarna fått 

tillgång till studiens intervjupersoner. Det finns dock ingen personlig relation mellan 

uppsatsförfattare och intervjuperson. Vidare finns därav en anknytning till studiens fält i och 

med att författarna båda studerar samt deltidsarbetar inom HR-fältet, vilket resulterar i att det 

finns en förförståelse rörande det studien ämnar undersöka. Detta innebär att den information 

som insamlas genom studien ges uttryck åt samt får en mening via författarnas förförståelse 
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och kännedom rörande ämnet (Aspers, 2011, s. 38). Förförståelsen kan bidra med att 

informationen tolkas på ett sådant sätt som för studien både kan innebära att den gynnas och 

begränsas, för studien innebär det att den både kan hjälpa till med att förstå ett visst fenomen 

men även begränsa studiens analysmetod då öppenheten för materialet kan minska (Bryman, 

2011, s. 368-369). Detta är därför något som tagits i beaktning genom studiens gång för att 

inte bidra med osann och vinklad forskning. 

Datainsamling 

För att få en förståelse samt tillträde till studenternas tankar och upplevelser sågs kvalitativa 

intervjuer vara mest passande (Bryman, 2011, s. 341, 413). Intervjuerna var semistrukturerade 

med en tillhörande intervjuguide (se bilaga) (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 37-38). 

Anledningen till varför semistrukturerade intervjuer valdes var då det gav utrymme för 

uppföljningsfrågor till intervjupersonerna vid tillfällen där ytterligare information rörande 

intervjupersonernas upplevelser kunde vara av intresse. Vidare sågs semistrukturerade 

intervjuer vara passande då det gav ett större utrymme för att fånga upp aspekter runt omkring 

de ämnen som studiens intervjuguide tog upp vilket kan vara av stor vikt för att inte missa 

viktig information (Bryman, 2011, s. 414-416).  

Genomförandet av intervjuerna har utgått från olika steg. Till att börja med samlades 

materialet in under november månad år 2019. Då studenter som deltidsarbetar kan ses vara en 

grupp människor med intensiva scheman var det av stor vikt att boka in intervjuernas tid och 

plats efter vad som passade dem (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42-43). Materialet 

samlades in genom att intervjuerna spelades in. Sju av åtta intervjuer hölls på arbetsplatsen 

under arbetstid när intervjupersonen ansåg att det passade, den sista hölls i intervjupersonens 

hem. Varje intervju genomfördes i enskilda rum så att inte andra faktorer skulle störa 

intervjun samt så att informationen intervjupersonen delade med sig av skulle vara anonym. 

Intervjupersonerna informerades om att intervjuerna förväntades ta mellan 30-60 minuter 

innan intervjuernas genomförande. Efter genomförandet framkom att intervjutiden blev 

mellan 33 till 51 minuter.  

 Vid utformandet av intervjuguiden var huvudtanken att utforma frågorna utefter vad 

studien ämnar undersöka i syfte och tillhörande frågeställningar. Vidare har inte teorierna 

styrt intervjuguidens utformande, men har funnits som stöd till viss del. Intervjuguiden är 

därför inte teoribunden. Att den är utformad på detta sätt är för studiens syfte och 

frågeställningar skulle kunna besvaras genom intervjupersonernas upplevelser. Det var av stor 
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vikt att frågorna inte var av ledande karaktär, detta för att inte leda in intervjupersonen mot 

ett, för studien, önskat svar (Bryman, 2011, s. 419). Intervjuguiden byggde på åtta olika delar. 

Först inleddes intervjun med frågor rörande studiens ämne, dessa frågor var med i 

intervjuguiden för att få en generell bild av intervjupersonen och anledningen till deras studier 

och deltidsarbete. De inledande frågorna hade även för avsikt att bidra till en mer lättsam 

stämning mellan intervjupersonen och intervjuaren där intervjupersonen skulle känna sig väl 

till mods (Bryman, 2011, s. 422-423). Vidare berördes ämnena; upplevda krav utifrån studier 

och arbete, upplevd kontroll utifrån studier och arbete, upplevt stöd utifrån studier och arbete, 

gränsdragningar mellan studier, arbete och övrigt liv samt roller på arbetet eller inom 

studierna. Dessa ämnen berördes för att få en förståelse för hur intervjupersonerna upplevde 

sina egna situationer i studier och arbete, samt för att förstå hur gränser används i deras 

vardag men även för att förstå hur de själva ser på sina roller i studier och arbete. Varje ämne 

hade två till sex frågor som framtagits för att fånga upp önskvärda aspekter utifrån vardera 

ämne. Intervjun avslutades med allmänna frågor där intervjupersonen fick möjlighet att 

tillägga något om denne kände att frågor fanns eller att information missats.  

Innan genomförandet av intervjuerna testades intervjuguiden, detta för att eventuella 

problem skulle kunna upptäckas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44). Exempelvis 

otydligt ställda frågor, otydlighet i strukturen i intervjuguiden eller att för teoretiska ord 

användes. Intervjuguiden testades på individer i uppsatsförfattarnas närhet som inte hade 

någon koppling till studien, detta för att säkerställa att frågorna var begripliga. Då intervjuerna 

skulle genomföras av två intervjuare så var det av stor vikt att säkerställa att frågorna som 

skulle ställas inte skulle låta olika eller ställas på ett sådant sätt som bidrog till att de riktades 

åt olika håll. Detta då det skulle kunna bidra med att intervjupersonerna tolkar de frågor som 

ställs på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 274). Vidare genomfördes en gemensam 

utvärdering av uppsatsförfattarna efter testintervjuerna, vilket ledde till en medvetenhet hos 

uppsatsförfattarna i hur genomförandet av intervjuerna skulle gå till samt en förståelse i hur 

intervjuguiden kan tolkas av den som blir intervjuad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 

44). Genomarbetning av intervjuguiden ledde till att frågorna upplevdes som jämna och fick 

ett tydligt sammanhang rörande de tillhörande ämnena.  

Analysmetod 

När intervjuerna var genomförda påbörjades arbetet att transkribera datamaterialet. 

Transkriberingen genomfördes efter att intervjuerna var genomförda. Därefter läste 
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uppsatsförfattarna tillsammans igenom transkriberingarna för att få en övergripande förståelse 

över det sammanslagna materialet från samtliga åtta intervjuer. Uppsatsförfattarnas 

gemensamma uppfattning var att materialet innehöll åtta centrala teman med underteman som 

tillsammans formulerade en kodningsmall som sedan användes i en tematisk kodning av 

intervjumaterialet (Aspers, 2011, s. 173). Dessa teman var upplevelser av krav i skolan och på 

arbetet, upplevelser av kontroll i skolan och på arbetet, upplevelser av stöd i skolan och på 

arbetet, gränsdragningsstrategier och roller. Varje tema tilldelades en färg med tillhörande 

nyanser av färgen för att kunna markera de olika undertemana. Transkriberingarna lästes 

igenom flertalet gånger för att markera de olika teman och underteman i vardera 

intervjumaterial med tillhörande färg. Därefter valdes citat från materialet ut, dessa citat 

valdes då de ansågs ha en relevans samt viktig poäng rörande vardera enskilda tema. I 

analysavsnittet presenteras resultatet utifrån vardera tema (Aspers, 2011, s. 185-188). 

Analysen av datamaterialet hade både ett deduktivt och induktivt förhållningssätt, vilket 

rekommenderas av Ahrne och Svensson (Svensson, 2015, s. 217-218). 

           Att anonymisera transkriberingen av vardera intervju är viktigt då intervjupersonerna 

ska vara anonyma, detta har givetvis gjorts genom att namn och övrig personlig information 

har tagits bort och ersatts med bokstäverna A, B, C, D, E, F, G och H. Dessa bokstäver 

används senare i resultat- och analysavsnittet för att urskilja citat intervjupersonerna emellan 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 323). 

Metodkritik 

Tillämpandet av kvalitativa intervjuer i en studie där upplevelser och förståelse av sociala 

fenomen är av intresse att fånga är oftast att föredra framför en kvantitativ metod, där 

information samlas in via en enkät med tillhörande frågor exempelvis (Bryman, 2011, s. 413). 

Det finns vissa invändningar mot användandet av kvalitativa intervjuer vid insamlandet av 

data. Dessa är bland annat att det materialet som samlas in, samlas in i syfte för att förstå 

intervjupersonens upplevelser och perspektiv. Trots detta ska det sedan tolkas ur forskarnas 

ögon vilket kan leda till missförstånd vad gäller intervjupersonens upplevelser av en viss 

situation eller känsla kopplad till denna (Bryman, 2011, s. 439). Vidare är det vid kvalitativa 

studier väldigt svårt att få resultat som är generaliserbara förutom i den studerade kontexten. 

Vid användandet av urvalsmetoden bekvämlighetsurval finns svårigheter att ge ett 

generaliserbart resultat för hela populationen, detta då det inte finns någon slumpmässighet i 

urvalet (Bryman, 2011, s. 433). Ytterligare faktorer som bidrar till att det insamlande 
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materialet ej är generaliserbart är antalet intervjuer, som i denna studie endast var åtta stycken 

(Bryman, 2011, s. 368-369). Detta togs i beaktning i studien genom att studien vill bidra med 

kunskap gällande intervjupersonernas uppfattningar, upplevelser och olika sociala fenomen 

utifrån studiens syfte, istället för att syfta till att bidra med allmän kunskap.  

            Ofta finns en kritik mot att intervjuer inte fångar upp en lika bred bild som 

observationer har möjlighet att göra, då exempelvis kroppsspråk kan fångas upp som annars 

kan missas och vara mer svårfångat vid en intervjusituation (Bryman, 2011, s. 440-444). Dock 

fanns inte möjlighet att genomföra en sådan studie på grund av tidsbrist. Därför ansågs 

kvalitativa intervjuer vara passande. Kvalitativa intervjuer ansågs även vara mer passande då 

intresset här var att fånga intervjupersonernas upplevelser, och inte så många andra faktorer 

runt omkring så som kroppsspråk vid en viss situation. Att studien har intervjupersoner från 

olika universitet och högskolor samt att dessa inte har exakt samma inriktning på studierna 

kan tänkas påverka deras upplevelser av situationer i livet. Detta kan tänkas bidra med att 

gruppen av intervjupersoner inte är homogen och att svaren därför inte blir så 

sammanhängande som de hade kunnat bli vid en mer homogen urvalsgrupp. Trots detta, kan 

skillnaderna bland intervjupersonerna även tänkas ha en positiv effekt för studien, så som att 

se olika aspekter utifrån dess variation kan bidra med en bredare förståelse för 

omkringliggande aspekter. Den metod som studien grundar sig i för genomförandet ses trots 

den ovan nämnda kritiken, som den mest passande metoden för att kunna besvara studiens 

syfte med möjlighet att fånga upplevelser och olika sociala fenomen. Bekvämlighetsurvalet 

kan även ses vara lämpligt då studien haft en begränsad tidsperiod vad gäller genomförande. 

Det går därför tyda att trots att metodvalen kan komma med olika följder, så har de noga 

reflekterats och diskuterats kring för att studien ska ha så bra förutsättningar som möjligt.  

Tillförlitlighet och äkthet 

Eftersom denna studien grundas på en kvalitativ ansats kan svårigheter finnas med att tala om 

reliabilitet och validitet. Detta på grund av att för att kunna uttala sig om en hög reliabilitet 

ska situationer vara standardiserade, vilket kvalitativa intervjuer inte ofta är (Trost, 2005, s. 

132). Fokus i kvalitativa studier ligger på tillförlitligheten och äktheten i studien. Bryman 

använder sig av andra begrepp som är alternativ till validitet och reliabilitet, dessa begrepp är 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten kan delas upp i fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354-

355). Trovärdigheten innebär att forskaren under arbetets gång ska säkerställa att forskningen 
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genomförs på ett sådant sätt som innefattar att de regler som finns appliceras och efterföljs. 

Ytterligare en aspekt som är viktig för trovärdigheten är att de som deltagit i studien ska få ta 

del av resultatet då de ska uppfatta att resultatet är samstämmigt med information de lämnat. 

Överförbarheten innefattar huruvida resultatet som framkommer via studien är användbart i 

andra miljöer. För att pålitlighet i studien ska kunna garanteras behöver forskaren ha 

genomfört sin forskning på ett noggrant sätt där denne är transparent i exempelvis hur 

intervjupersoner valts eller hur besluts tagits rörande analysen av data. Möjligheten att styrka 

och konfirmera berör om forskaren har handlat i god tro, att denne inte låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverkat studiens hela utförande eller dess slutsatser 

(Bryman, 2011, s. 354-356). Äktheten bygger på fyra kriterier: rättvis bild, ontologisk 

trygghet, pedagogisk autenticitet, katalytisk och taktisk autenticitet. Kriterierna väcker frågor 

som berör forskningspolitiska sådana. Kriteriet rättvis bild innebär att en sådan ska ges av 

åsikter och uppfattningar utifrån de som ingått i studien. Ontologisk autenticitet innefattar att 

studien ska bidra med en förståelse av den sociala miljö som studiens deltagare befinner sig i. 

Pedagogisk autenticitet innefattar huruvida studiens deltagare har fått en bättre bild av hur 

andra personer uppfattar deras tillvaro. Den katalytiska autenticiteten är huruvida 

undersökningen bidragit till en möjlighet för förändring bland studiens deltagare. Taktisk 

autenticitet berör om studien påverkat till att studiens deltagare fått möjlighet att utföra 

möjliga åtgärder (Bryman, 2011, s. 356-357).  

            Denna studie har tagit del av och applicerat dessa kriterier i största möjliga mån för att 

säkerställa att studien har en så hög tillförlitlighet och äkthet som möjligt. Tillförlitligheten 

har applicerats genom att de etiska regler som finns efterföljts samt att intervjupersonerna fått 

information om att de får ta del av resultatet. Överförbarheten är svår att uttala sig om, dock 

bör studien vara utförd på ett sådant sätt att det bör vara möjligt i praktiken. Trovärdigheten 

kan tydas vara uppfylld då uppsatsförfattarna varit transparenta i sina val och inte låtit 

personliga värderingar påverka. Studiens äkthet är svår för uppsatsförfattarna att uttala sig om 

då den berör forskningspolitiska åtgärder och därav kan bli subjektivt vinklad vid ett 

uttalande. Uppsatsförfattarna har försökt förhålla sig till denna aspekt genom att vara rättvisa 

och öppna mot intervjupersonerna.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska en studie följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som innebär att studien ska uppfylla fyra individskyddskrav; informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I 

och med att intervjupersonerna fick information via mail om studiens syfte samt att 

deltagandet är anonymt har informationskravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Alla 

intervjupersoner informerades om att deltagandet är frivilligt och vardera intervjuperson 

godkände att intervjun spelades in. Uppsatsförfattarna har innan intervjun informerat 

intervjupersonen att denne har rätt att avbryta sin medverkan när denne vill utan att uppge 

orsaken samt utan att det resulterar i negativa påverkningar, vilket uppfyller samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Gällande konfidentialitet garanteras intervjupersonerna att 

deras svar under intervjun enbart kommer att användas till studiens syfte samt att 

informationen ej kan nå obehöriga. För att säkerställa anonymiteten har uppsatsförfattarna ej 

skrivit intervjupersonernas fullständiga namn, företag eller specifika utbildningsinriktningar 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Nyttjandekravet har uppfyllts i och med att de insamlade 

uppgifterna om intervjupersonerna endast har använts till studiens ändamål, vilket har varit att 

besvara studiens frågeställningar genom en analys av intervjuernas innehåll i förhållande till 

teori och tidigare forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Analys 

Analysavsnittet kommer att inledas med att presentera studiens resultat utifrån studiens syfte 

och de tillhörande frågeställningarna och till sist besvaras syftet i stort. De teman som 

genererats från studiens intervjumaterial är tre stycken. Det första temat berör 

platsbundenheten och dess vikt för hur väl intervjupersonen lyckas anta en roll eller ej. Det 

andra temat berör vikten av strategier i gränsdragning där det vanliga är att inte sätta upp 

tydliga gränser. Detta då studiedeltagarna, med få undantag, upplevde att det är svårt att 

tillämpa gränser i praktiken på grund av en stor mängd olika uppgifter. Det tredje 

genomgående temat i studien är vikten av beslutsutrymme för möjligheten till att dra gränser 

samt för möjligheten för individen att bestämma kring sitt rollutövande. 
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Studenternas upplevelser av dess förväntningar 

och roller 

Genom intervjuerna framkommer att samtliga intervjupersoner är medvetna om att olika roller 

utspelar sig på olika platser i deras vardag. Dessa roller uppfattas olika av intervjupersonerna 

där majoriteten upplever att deras roll i studierna är av en mer seriös karaktär än rollen de har 

privat. Temat som hittats genomgående under intervjuerna är platsbundenhet. 

Intervjupersonerna upplever att den är av stor vikt för deras rollutövande, där arbete och 

studier ses vara av olika seriösa karaktärer och kommer därav med olika tydliga roller. 

Gemensamt är att ju mer seriös och viktig de upplever platsen vara och de tillhörande 

uppgifterna är, desto viktigare blir rollutövandet. Den seriösa karaktären innefattar att 

studenterna uppför sig ansvarstagande, strukturerat och engagerande. Studenterna beskriver 

att universitetet bidrar med förväntningar på hur de ska bete sig och agerar därför därefter. 

Förväntningarna antas vara att de ska ta ett stort eget ansvar för att klara av de uppsatta 

studiemålen för att klara alla kurser, behöver inneha en viss struktur i sina studier för att nå 

upp till studiemålen samt att de behöver vara engagerade i alla de arbeten och grupparbeten 

som utspelar sig. Dessa förväntningar kan dels komma från universitetets uppsatta mål, från 

studiekamrater samt från den press studenten sätter på sig själv. Exempelvis ser majoriteten 

av studiens intervjupersoner på universitetet som en plats där en viss typ av beteende 

förväntas, vilket intervjupersonerna gör genom det som Goffman kallar intrycksstyrning 

(Goffman, 2014, s. 103-104). De upplever sig behöva gå in i en ny roll när de befinner sig på 

universitetet eller med studiekamraterna i syfte att studera. Detta kan kopplas till arbete-familj 

konfliktens tredje aspekt gällande den beteendebaserade konflikten som tar upp att individens 

beteende kan skifta beroende på rollen som antas, samt på de förväntningar som finns på dem 

(Greenhaus & Beutell, 1985, s. 81-82). Det framgår att beroende av hur intervjupersonen 

antar sig studentrollen så agerar denne på ett visst sätt, vidare går även att tyda att individens 

eget välmående sätts åt sidan för att rollen prioriteras. Detta kopplas till Goffmans syn på en 

teaterscen, där individen antar sig en roll och utspelar denna på en scen. Individen spelar ett 

framträdande som förväntas vid den specifika situationen (Goffman, 2014, s. 22-23). Detta 

associeras även till intervjupersonernas beteendeförändring när de befinner sig i studiemiljön. 

Studiemiljön kan därav liknas med Goffmans uttryck främre region (Goffman, 2014, s. 97, 

101). Detta är en genomgående aspekt i majoriteten av intervjupersonernas upplevelser, och 

framgår tydligt genom citatet nedan från intervjun med intervjuperson G:  
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Jag tycker man vill verka så här förtroendeingivande, ehm, när det gäller just plugget typ i grupp 

eller något. Man vill kunna mycket, kanske låtsas kunna mer. Men sen vill man också vara rätt skön 

på något sätt, även om man har en dålig dag så vill man inte dra ned stämningen eller inte orka 

plugga. Man måste på något sätt alltid, aa, gå in i en positiv och förtroendeingivande roll på något 

sätt skulle jag säga.  

Detta i motsättning mot intervjuperson E som inte upplever att det finns specifika roller 

tillhörande olika delar av livet. Denne upplever istället att det inte finns några specifika 

förväntningar gällande hur denne ska agera i sina studier eller arbete, även att denne inte vill 

eller behöver ändra på sin personlighet för att kunna framträda på ett accepterat sätt. 

Intervjuperson G’s förhållningssätt gällande Goffmans begrepp främre region och bakre 

region befinner sig därav ständigt i den bakre regionen trots att denne befinner sig på 

universitetet eller sin arbetsplats (Goffman, 2014, s. 97, 101):  

Grejen är.. Jag tycker att jag oftast är mig själv hela tiden. Och ibland kan jag märka på kunder, 

eller speciellt medarbetare att jag är väldigt personlig vilket uppskattas… arbetet blir faktiskt 

roligare om man är sig själv - för det uppskattas oftast. Sen kan jag tänka mig, det beror på vad man 

har för personlighet också. Om man inte har en så bra personlighet, som inte uppskattas, då kan man 

försöka vara någon annan än den man är, men så är inte mitt fall.  

Intervjupersonerna tar sig an en roll på sin arbetsplats liknande den studentroll som 

majoriteten av intervjupersonerna tog sig an. Arbetstagarrollen ses ha liknande karaktärsdrag 

som studentrollen. Det går att tyda att ansvarstagande, struktur och engagemang är de 

övergripande delar som intervjupersonerna ser som betydelsefulla aspekter i sin 

arbetstagarroll. Ytterligare explicita faktorer av arbetstagarrollen som studenterna upplever 

vara av stor vikt är professionalism genom agerande, det vill säga intrycksstyrning där 

individen väljer hur denne vill framställa sig (Goffman, 2014, s. 103-104). Vidare ser 

studenterna på detta som avgörande då även andra på arbetet påverkas beroende av hur väl de 

spelar denna roll (Goffman, 2014, s. 74, 115). Att studenter ser arbetstagarrollen som viktig 

bidrar även med att de upplever en större press vad gäller att prestera. Detta kan tydas påverka 

intervjupersonernas uppleva välmående negativt, intervjuperson D resonerar kring detta:  

… när jag träffar, alltså träffar jag kollegor när alla är här inne, så träffar man dem så sällan så jag 

kan tycka det är väldigt svårt att ha en dålig dag när man kommer in. De ser en så sällan, så man vill 

mer vara den roliga skämtsamma typen, jämfört med när det ringer eller när man har samtal över 

telefonen, så vill man vara mer - då är det mer den här förtroendeingivande, att man ska vara lite 

auktoritär i vad man säger, man ska rak och tydlig och ja…  

Studiens intervjupersoner upplever därav att hemmet är den plats där de kan släppa rollerna 

och gå in i den bakre regionen i allra största mån, det vill säga att det är där de upplever att de 



 

 23 

kan vara sig själva utan att känna att det är ett visst beteende som förväntas av dem. 

Intervjuperson C förklarar:  

Sen är jag ju samma person i alla roller bara att jag måste bete mig annorlunda och såklart i 

privatlivet kan man vara sig själv till fullo för där kan man vara alla sidor, man kan vara deppig och 

sur och arg och glad som man inte är på jobbet, eller inte brukar vara. 

Gränsers påverkan på studenters välmående 

Intervjupersonerna har alla en medvetenhet i hur gränser används i deras liv. Majoriteten 

använder gränsdragningsstrategier som innebär att de låter sina segment överlappa varandra i 

form av att de tar med arbetet eller studierna hem, alternativt att de inte har möjligheten att 

koppla bort tankarna rörande arbete och studier på sin fritid. Temat som funnits i 

intervjumaterialet gällande gränsdragningar är den gemensamma upplevelsen som berör 

svårigheterna att sätta upp strategier samt tillämpa dem i praktiken. Detta kan tydas bero på 

att intervjupersonerna har en stor mängd och variation i sina dagliga aktiviteter. Att denna 

stora variation är bidragande till svårigheten att dra gränser ses därför vara en faktor till 

upplevd gränslöshet hos intervjupersonerna. Flera av intervjupersonerna upplever en 

otillräcklighet mellan arbete, studier och övrigt liv, vilket kan påverka kontrollen i 

gränsdragningen. Detta kan tänkas bidra med en upplevd inre oro och stress att inte kunna 

bidra med så mycket som de önskar på alla olika plan. En koppling finns här till arbete-familj 

konflikten som menar att konflikten skapas när individen behöver anta multipla roller, att det 

finns en obalans mellan individens domän; familj och arbete (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 

77). Denna kan liknas vid den konflikt som intervjupersonerna upplever mellan studier och 

arbete. Gränsdragningen ses därför för flera av intervjupersonerna vara en stor bidragande 

faktor till upplevd stress. Intervjuperson F upplever följande:  

Alltså jag skulle säga att jag både upplever och har upplevt en extrem otillräcklighet.. För att jag 

gärna vill vara så bra som möjligt för min skull och för andras skull, på jobbet, i mitt privatliv och i 

skolan.. Och det leder till att man inte räcker till någonstans, vilket kan vara ganska problematiskt 

för då känns det som att man inte gör någonting i sitt liv ordentligt, utan man gör bara allt så mycket 

som man kan. Ingenting så som man vill egentligen..   

Det finns en tydlig medvetenhet hos intervjupersonerna att den oklara gränsdragningen mellan 

studier, arbete och övrigt liv kan påverka välmåendet negativt, i enlighet med 

överspridningsmodellen (Allvin m.fl., 2014, s. 105-106). Trots denna medvetenhet väljer 

majoriteten av intervjupersonerna att göra mer än vad de upplever att de hinner med i sina liv. 

Detta för att ha möjligheten att ha olika relationer och pågående händelser i sitt liv, inkluderat 

studier och arbete. Det är påtagligt att intervjupersonerna upplever att det endast är en 
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kortsiktig lösning, då de har en vetskap om att denna sammansättning har en negativ påverkan 

på välmåendet på längre sikt. Intervjuperson B exemplifierar detta i nedan citat: 

Jag tror att om man ska klara av att ha ett hektiskt liv långsiktigt så måste det finnas någon slags 

struktur.. Svårt att ha det i tanken nu med tanke på jobb, skola och privatliv. Men med åren så tror 

jag att man lär sig att bygga upp strukturen och att sätta gränser däremellan. Just nu så jag lever 

kortsiktigt, men jag skulle inte kunna leva på samma sätt, att sfärerna går in i varann, i tio år till. Då 

skulle jag krascha tillslut.  

Gränsdragningen ses därför ha en stor effekt på intervjupersonernas möjlighet till att uppleva 

balans mellan studier, arbete och privatliv. Gränsdragningsstrategierna har bland 

intervjupersonerna en stor inverkan på välmåendet i form av en upplevd otillräcklighet som 

utspelar sig i alla olika delar i individens liv. Vidare går att tyda att den genomgående 

acceptansen i att låta livet vara gränslöst i studier, arbete och fritid bidrar med upplevd stress 

hos individerna. Detta då otillräckligheten bidrar till en upplevd känsla av att inte hinna med 

det som önskas.  

Strategier för gränsdragning mellan arbete, 

studier och övrigt liv 

Bland intervjupersonerna är gränsdragningsstrategier förekommande, dessa skiljer dock åt. 

Majoriteten av intervjupersonerna har en liknande tankegång i hur de drar gränser mellan 

arbete, studier och fritid. Intervjupersonerna prioriterar främst studierna och låter övriga delar 

anpassa sig. Vanligt är att de vill ha plats för studier, arbete och privatliv men att de inte har 

en tydlig tankegång i hur gränserna bör dras för att på bästa sätt få tid för att inkludera alla 

delar. Dock betyder inte detta att det finns en tydlig plan i hur gränserna ser ut samt ska dras 

mellan studier, arbete och fritid. Den underliggande strategin är därav att övriga delar utanför 

studierna får anpassa sig till studierna. Detta sätt att strategiskt lägga upp gränser och planera 

studierna är en prioriteringsstrategi. Det icke existerande upprätthållandet av tydliga gränser 

kan ses vara problematiskt för intervjupersonerna då studierna påverkas negativt av detta. 

Detta kan tydligt exemplifieras med intervjuperson D’s upplevelser: 

Det finns absolut strategier, men problemet för mig är nog att de mer har varit i teorin än i 

praktiken. Så jag vet nog vad som behövs göras för att undvika att det ska bli på det här sättet men 

ofta hamnar jag nog där ändå. Jag vet att jag behöver plugga när jag behöver plugga, jag vet att det 

är det största problemet […]. Så det är nog där det fallerar mest, vilket gör att jag får stress när jag 

gör annat. Det är plugget det fallerar på, det är sällan jag tar med jobbet hem, varken dator eller i 
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tanken. Jobbet är så mycket mer inom en viss tidsram medans plugget känns mer flytande. Ibland 

pluggar man på helger, kvällar, nätter.  

På liknande sätt vad gäller gränsdragning och prioritering använder intervjuperson H samma 

underliggande strategi där studierna kommer först:  

… när det är ett högt tempo i skolan så vet jag om det och försöker att tänka att idag ska jag göra det 

här, imorgon behöver jag göra det där, att ändå sätta upp någon slags planering i pluggandet när 

det är mycket. Och vad gäller privatliv och arbete.. Arbetet är inte så mycket struktur i, utan det är 

mer att jag arbetar när jag ska arbeta och sedan får övrigt liv anpassa sig efter det. Och privatlivet 

får också anpassa sig efter arbete och studier. Så jag har väl ingen jättetydlig strategi för hur jag 

lägger upp det här. Utan det är mer att jag ser till att övriga delar ska anpassa sig så att jag hinner 

med skolan, skolan prioriteras.  

Trots att det presenterat ovan gällande gränsdragning är det som gått att tyda i störst 

utsträckning bland intervjupersonerna, finns det andra varianter av gränsdragning som två av 

studiens intervjupersoner använder. Dessa två använder helt skilda sådana, där den ena 

använder en tydligt planerad planeringsstrategi för upplägget av studier, arbete och övrigt liv. 

Den andre ser istället ingen betydelse i att skapa en struktur för att hantera dessa delar. 

Intervjuperson A har en tydlig strategi för att dra gränser mellan arbete, studier och fritid. 

Denne har strukturerat sitt liv utefter den begränsade tid varje dygn har, där varje del får ett 

visst antal timmar disponerat varje dag. Intervjupersonen fokuserar på arbete och studier 

innan klockan 18.00, och ger tid åt endast sitt privatliv efter det klockslaget. Se intervjuperson 

A’s tankar nedan: 

Jag var ju tvungen att tänka om när jag kände att jag var så stressad, var tvungen att ta bort en kurs 

från skolan. Så nu har jag verkligen satt upp att jag jobbar två dagar i veckan och de två dagarna får 

jag inte plugga. Eftersom jag har satt att jag inte får plugga efter kl 18 så kan jag inte plugga de 

dagarna jag jobbar. Så då fokuserar jag på jobb de två dagarna. Jag får inte ta hem datorn, jag får 

inte kolla mailen, jag tar bort det för annars blir det så lätt att man inte få de här gränserna. Jag får 

ju bara betalt 8-17 så varför ska jag sitta med mailen de andra dagarna. Jag har verkligen upplevt 

att de har överlappat förut, men efter att jag började med min strategi har jag verkligen märkt en 

skillnad […]. Det gäller ju att så fort efter kl. 18 när jag börjar tänka på det så kommer jag på mig 

själv att jag inte ska tänka på det nu, försöker koppla bort. Sen på morgonen får jag tänka på det hur 

mycket jag vill.  

Intervjuperson E använder istället inte gränsdragningsstrategier för disponeringen av sin tid. 

Denne upplever att gränser inte kommer med något positivt utan upplever istället att genom 

att frångå gränsdragning går stress att undvika. Vidare ser denne intervjuperson sina studier 

som något som inte kommer först, utan något som är en sekundär prioritering. Intervjuperson 

E exemplifierar:  
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Jaa, jag bara kör på alltså.. Helt ärligt. Går det så går det, typ. Går det inte så går det inte. Man 

behöver inte ta det mer seriöst än vad det är liksom. Jag är ganska laid back person på det sättet tror 

jag. Jag är aldrig stressad.. Om det är mycket i skolan så blir jag aldrig stressad personligen, jag 

kan må lite dåligt om det är jättemycket men det är sällan det påverkar mig dåligt. Och jag skulle 

aldrig säga att jag skulle.. Jag prioriterar oftast mina kompisar framför plugg.   

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att en kombination av arbete, studier och fritid är 

det som faktiskt genomförs och är enklast att tillämpa i livet, men de skulle föredra att hålla 

de olika delarna åtskilda och att detta skulle ha bidragit till en bättre hälsa och ett bättre 

välmående, det vill säga genom användning av en planeringsstrategi. Flera av 

intervjupersonerna upplever att de låter dess olika delar i livet överlappa varandra eftersom 

det är den metoden som enklast sker i praktiken, medan de upplever att åtskildhet mellan 

studier, arbete och fritid är svårare att tillämpa när prioriteringsstrategi används. För att 

strukturera upp arbetslivet, studielivet och privatlivet som åtskilda delar krävs en tydlig 

strategi och struktur menar många av intervjupersonerna. Intervjuperson F beskriver att när 

fokus ligger på att försöka ha en uppstyrd plan för att hålla studier, arbete och privatliv 

åtskilda i livet så påverkas välmåendet i allmänhet positivt, samt även positivt i den aspekten 

att hen då får känslan att det är enklare att fokusera på den roll en befinner sig i. Rollen i 

privatlivet blir enklare att anta när fokus endast ligger på den rollen, vilket bidrar till ett bättre 

välmående. Detta tema har funnits genomgående i intervjuerna och berör vikten av 

beslutsutrymme hos intervjupersonerna. Mer beslutsutrymme bidrar till större möjlighet att 

bestämma över sitt rollutövande. Vidare sågs även beslutsutrymmet vara av stor vikt för 

möjligheter till gränsdragning. Detta i likhet med Richard J. Gigliotti, Heather K. Huffs studie 

som undersökte studenters rollkonflikter där resultatet visade på att stressen inte upplevs lika 

hög när studenten upplever sig ha kontroll över sin roll (Gigliotti & Huff, 1995, s. 335-336). 

Intervjuperson F exemplifierar detta i citatet nedan: 

Jag föredrar och skulle må bäst av att åtskilja dem. Speciellt arbete och skola från mitt privatliv. 

Däremot så tror jag att jag mer är som alternativ två, att jag verkligen låter de gå ihop.. Men jag vet 

ju också att det påverkar mig negativt, att jag inte mår jättebra alltid av att göra det. Så att jag 

föredrar alternativ ett faktiskt. Oftast blir det dock alternativ två för mig. Men jag är medveten om att 

de gångerna jag faktiskt fokuserar på att ha en plan för hur jag har mina delar i livet, så mår jag 

mycket bättre. Inte alls lika stressad över hur man ska hinna vara den personen man vill vara för alla 

ställen, det blir enklare att lägga fokus på det man ska då.  

Detta kan tydas vara gemensamt för studiens intervjupersoner, där tanken av att försöka 

segmentera delar av livet mer är något de tror skulle bidra till ett bättre välbefinnande och en 

större möjlighet till att känna sig tillfreds med strukturen mellan studier, arbete och privatliv. 

För att ytterligare exemplifiera talar intervjuperson C om detta:  
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Jag mår bäst av att hålla skola, arbete och privatliv som åtskilda delar, även om det inte är det jag 

alltid gör i praktiken. Men när jag väl gör det och känner att jag lägger åt sidan jobbet och fokuserar 

på studierna så är det egentligen då jag mår bäst och det jag föredrar. Sen kanske jag behöver skaffa 

mig bättre strategier för att lära mig det. Men jag tror att jag mår bäst så. 

Trots att majoriteten av intervjupersonerna skulle föredra att använda sig av en 

planeringsstrategi där man tydligt strukturerar och planerar hur de olika delarna i livet ska 

utföras, går det att tyda att de inte efterföljer denna önskan. Istället för att följa en tydlig 

struktur låter de delarna flyta samman, likt vid studiens tema rörande gränsdragningens 

problematik att tillämpas i praktiken. Gemensamma anledningar till svårigheterna vad gäller 

den önskade strukturen bland intervjupersonerna kan tolkas vara utformningen av dagens 

samhälle, där effekter av att ständigt vara tillgänglig bidrar till någon form av gränslöshet 

mellan studier, arbete och fritid. Detta beskrivs vara något som bidrar till negativa upplevelser 

bland studiens intervjupersoner, där tillgängligheten kan tolkas bidra till negativa effekter för 

välmåendet vilket kan kopplas till överspridningsmodellen (Allvin m.fl., 2014, s. 105-106). 

Intervjuperson B’s tankar gällande detta:  

Allt är digitaliserat - det ser väldigt annorlunda ut för dem som studerar idag än vad det kanske 

gjorde för 25 år sen. Och det här med att studenter alltid är tillgängliga, man kan nästan alltid nå 

varandra på något sätt, man kan alltid se att “oj nu fick jag ett betyg” klockan 19 på kvällen eller så, 

att studentrollen idag innebär att man alltid är tillgänglig för allting. Och det tror jag påverkar till 

att man kan bli mycket mer stressad, för det är svårare att avgränsa sig från saker idag jämfört med 

hur det var förut.  

Beslutsutrymmets inverkan på studenternas 

roller och möjlighet till gränsdragning 

Nedan besvaras studiens syfte, där majoriteten av intervjupersonerna upplever en låg kontroll 

i arbetet men hög sådan i sina studier. De upplever krav i studierna, dock anses kraven vara 

ännu högre från arbetet. Vidare upplever de dåligt socialt stöd från chefer och lärare och ett 

positivt sådant från studiekamrater. Dessa kombinationer som intervjupersonerna upplever 

kan tydas ha bidragit till svårigheter i hur stort beslutsutrymme de har för att ha möjlighet för 

gränsdragning, alternativt att ha möjlighet att ta distans till de roller som tillhör de olika 

delarna i livet, likt vid det övergripande temat som berör beslutsutrymmets betydelse för 

gränsdragning och rollutövandet.  

Det går att tyda att krav, kontroll och socialt stöd är aspekter som intervjupersonerna 

upplever återfinns i både studier och arbete. Dessa kan ses vara en bidragande faktor till 
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studenternas välmående kopplat till möjlighet till beslutsutrymme samt de olika livsrollerna. 

Vad gäller kraven kan de ses ha en stor inverkan på upplevelserna av möjligheten till 

beslutsutrymme. Gemensamt hos flertalet av intervjupersonerna var att studiekraven ansågs 

vara relativt låga och att kraven på arbetet sågs vara mer okontrollerbara i högre utsträckning. 

Kravens utsträckning i studier och arbete kunde tydas bidra med olika möjligheter i hur 

individen kunde ta sig an en roll men även gällande möjligheten att dra gränser mellan studier 

och arbete. Kraven upplevdes lägre i studierna vilket hade sin grund i den upplevda 

flexibiliteten som fanns. Upplevelsen av gränsdragning i arbetet sågs vara mer problematisk 

då kraven var högre vilket bidrog till en känsla av gränslöshet mellan arbete och övrigt liv. 

Intervjuperson H förklarar följande:  

Att i skolan kan jag styra över min egna tid. Vi har liksom en deadline, i jobbet så är kraven att jag 

måste lösa saker här och nu, det går liksom inte att skjuta på det och förlita sig på att någon annan 

gör det - för jag är liksom helt själv i min tjänst. Så att allt ansvar ligger på mig att jag ska lösa det.. 

Så att på så sätt, jag skulle säga att det är mer ansvar och krav på jobbet, än vad det är i skolan.  

Likt kraven upplever intervjupersonerna en mer positiv upplevelse vad gäller möjlighet till 

beslutsutrymme gällande roller och gränsdragning i studierna, jämfört med hur de upplever 

detta i arbetet. Gällande detta förklarar flera intervjupersoner att anledningen beror på att 

studierna på ett enklare sätt går att planera på egen hand. Upplägget av studierna ansågs vara 

friare och gav därav en större möjlighet till gränsdragning, likt vid vad krav-kontroll-stöd 

modellen beskriver (Karasek & Theorell, 1990, s. 31-50). En bidragande faktor till att kunna 

arbeta extra vid sidan av studierna samt att kunna kombinera olika roller har sin grund i 

friheten och flexibiliteten i studielivet. Dock ansågs kontrollen i arbetet vara lägre, där 

förväntningar på hur och när arbetet skulle utföras var bidragande. Detta eftersom arbetets 

utformning i fler fall upplevdes mer strikt vilket gör beslutsutrymmet mindre till skillnad från 

studierna, vilket intervjuperson A tydliggör:  

Nej, ingen alls. Jag blir tilldelad ett schema, om det skulle krocka med skolan så får jag säga till eller 

försöka lösa det på egen hand genom att byta bort ett pass.. Men annars har jag ingen kontroll där, 

utan jag har liksom tackat ja till mina timmar..  

Det sociala stödets inverkan sågs även den ha en mer positiv påverkan från studierna jämfört 

med arbetet. Som ovan presenterat att kontrollen och kraven ses vara mer hanterbara för 

intervjupersonerna, kan det sociala stödet ses vara en del som kan påverka hur och om 

beslutsutrymme finns precis som Karasek och Theorell säger i sin krav-kontroll-stöd modell 

(Karasek & Theorell, 1990, s. 68-71). Bland intervjupersonerna sågs känslan av ett lågt socialt 

stöd på arbetet vara bidragande för att uppleva att möjlighet fanns att dra gränser. Det låga 

sociala stödet var främst förekommande från intervjupersonernas chefer. Möjligheten till 
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agerande upplevdes då som begränsad gällande att kunna dra gränser mellan arbetet och 

övrigt liv, vilket intervjuperson H exemplifierar:  

Jag har väldigt tydliga riktlinjer för vad jag ska göra, så de kraven jag har egentligen, det är att 

alltså färdigställa de uppgifterna jag fått tilldelade, och lösa alla case som jag fått under kvällen. 

Andra krav är att det förväntas att jag typ alltid kan ställa upp när man ska komma in tidigare, när 

det ska vara konferens, så fort det är någon dag som någon behöver hjälp så känns det som att dem 

kräver att man ska ställa upp. Det accepteras inte riktigt att man säger nej.. Samma sak, när jag låg i 

feber så sa jag det att jag var sjuk och trodde inte att jag skulle kunna jobba, men då förbisågs bara 

det och de behövde hjälp så att då krävde dem att man skulle komma in. Så att ja.. Det finns ju 

absolut krav på att vi ska vara ständigt närvarande. Även att de ringer under skoltid och vill ställa 

frågor om passet innan, då blir man så här “jag sitter på föreläsning, kan du smsa?” och får som 

svar “nej ring mig sen”. Så att jobbet går även ut över mina studier, det gör det.  

Den obalans mellan krav, kontroll och socialt stöd som kan tydas bland intervjupersonerna 

beskrivs utifrån Karasek och Theorell ha en negativ effekt på välmåendets påverkan (Karasek 

& Theorell, 1990, s. 70-71).  

Diskussion 

Med utgångspunkt i ovan presenterade resultat går att tyda att studiens syfte och 

frågeställningar besvarats utifrån intervjupersonernas delade tankar och uppfattningar. Studien 

syftade till att skapa en förståelse av hur studenters beslutsutrymme bidrog till hanteringen av 

olika roller i livet samt hur strategierna kring gränsdragningarna mellan dessa såg ut. Vidare 

ville studien se hur detta påverkade individernas välmående. Beslutsutrymmet för hur 

intervjupersonerna kunde hantera sina livsroller och ha möjlighet till gränsdragning kunde 

tydligt tydas vara begränsat hos dem utifrån hur deras livssituation såg ut, där möjligheterna 

till kontroll, mängden av krav samt det sociala stödet sågs vara avgörande. Det gemensamma 

var att intervjupersonerna upplevde mindre möjlighet till kontroll på arbetet än i sina studier, 

högre krav på arbetet än i studierna samt ett lägre socialt stöd på arbetet än i studierna. Detta 

visar på att upplevelserna av arbetet är den största negativa bidragande faktorn till 

beslutsutrymmet och möjligheten till att hantera olika livsroller. Vidare kan även diskuteras 

hur deras ställning som student och extra arbetande har en roll i detta. Båda rollerna innebär 

att möjligheten till full kontroll begränsas, då rollen som student och extra arbetande innebär 

att individen är i en underställd position både i studier och på arbetet. Detta kan tänkas vara en 
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orsak till intervjupersonernas gemensamma upplevelser gällande att inte ha fullt 

beslutsutrymme i varken studentrollen eller arbetstagarrollen. Dock som tidigare nämnts fanns 

en mer negativ upplevelse av arbetstagarrollen, som kan tänkas bidra negativt för 

intervjupersonernas beslutsutrymme. Detta kan tänkas kopplas till den belastningsbaserade 

konflikten i arbete-familj-konflikt teorin. Teorin menar att svårigheter att prestera i en roll 

beror på den belastningen som i en annan roll existerar, rollerna är på så vis inkompatibla med 

varandra. Vidare säger teorin att denna obalans kan bidra med negativa konsekvenser för 

individers hälsa (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 80). Denna obalans kan därför tydas vara 

oönskad för att uppnå ett önskat beslutsutrymme med möjlighet att påverka sina livsroller. 

Detta får även stöd i Richard J. Gigliotti och Heather K. Huffs studie där de visar på att en låg 

möjlighet till kontroll över sin livssituation bidrar med en upplevd stress och rollkonflikt där 

möjligheten att kontrollera sin situation minskar (Gigliotti & Huff, 1995, s. 335-336). Vidare 

visar även Stewart Collins, Margaret Coffey och Lana Morris studie att det sociala stödet är 

viktigt för individens möjlighet att hantera roller utan att känna en begränsning i kontrollen 

och en upplevd stress (Collins, Coffey & Morris, 2010, s. 963).  

I analysen presenterades resultatet för studiens frågeställningar: “Hur påverkar 

studenters livsroller och strategier för gränsdragning deras välmående och upplevda stress” 

samt “Hur och vilka strategier använder studenter för att dra gränser mellan studier, arbete 

och fritid”. Resultatet för första frågeställningen visade att platsbundenheten hade en viktig 

roll i rollutövandet och valet för rollutövande i olika situationer och kontexter. I en 

arbetstagarroll upplevde intervjupersonerna att rollen var av mer seriös karaktär och krävde 

ansvarstagande, struktur och engagemang. Även studentrollen hade liknande krav, dock 

kunde det tydas att dessa ej var lika platsbundna som de för arbetstagarrollen, samt att de 

inom denna roll ansåg sig ha ett större beslutsutrymme vid utövandet av rollen. Detta skulle 

möjligen kunna bidra till att rollutövandet blir mest seriöst och påtagligt i arbetstagarrollen då 

beslutsutrymmet tolkas vara mindre. När beslutsutrymmet är begränsat och seriositeten högre 

för tillhörande roll och uppgifter, kan prioriteringen tänkas vara högre för den rollen. En 

sådan här prioritering kan tydas vara det som krävs av individen för att klara av att hantera 

rollen. Denna prioritering hos intervjupersonerna ses påverka deras välmående negativt, där 

deras egen person och tillhörande roll sätts åt sidan som åtgärd för att kunna utspela den 

önskade rollen på exempelvis arbetet. Allvin m.fl. tar upp liknande resultat, där balansen 

mellan arbete och övriga delar i livet är beroende av att de olika delarna i livet ej ska vara i 

konflikt - vid en konflikt påverkas balansen negativt (Allvin m.fl., 2014, s. 130). 

Genomgående går det att tyda att beslutsutrymmet har en stor del i välmåendet och balansen 
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vad gäller de roller som utspelar sig i hemmet, studierna och arbetet. Där välmåendet var mest 

positivt, var beslutsutrymmet störst hos intervjupersonerna. Ytterligare aspekter som kan 

tydas påverka intervjupersonernas välmående och upplevda stress handlar om hur deras 

strategier för gränsdragning har fungerat mellan individens olika delar i livet. Som presenterat 

i resultatet har intervjupersonerna genomgående svårigheter att applicera strategier i 

praktiken, trots medvetenhet om vad som vore bäst för välmåendet och för att inte uppleva 

stress. Möjliga anledningar till varför intervjupersonerna inte applicerar strategier kan dels 

bero på tidsbrist då det kan tydas att intervjupersonerna som både studerar och arbetar har nog 

med att försöka hinna med de två delarna. Tidsbristen kan därför tydas vara något som bidrar 

till deras sätt att inte agera efter tydliga gränsdragningar i sina studier, sitt arbete och i sitt 

privatliv. Detta likt vid vad Greenhaus och Beutell presenterar i sin teori om arbete-familj 

konflikten, där den tidsbaserade konflikten påverkas negativt vid de situationer där icke 

flexibilitet i arbetet finns (Greenhaus & Beutell, 1985, s. 77). Det fanns därav ingen tydlig 

struktur hos intervjupersonerna, vilket tolkas påverka välmåendet hos dem negativt. En vidare 

anledning till varför strategier för gränsdragning inte appliceras kan tänkas bero av att 

intervjupersonerna ständigt är tillgängliga genom den digitalisering som är utbredd i 

samhället. Det faktum att individen alltid kan bli nådd gör det problematiskt att inneha gränser 

mellan olika roller i livet, detta då den ständiga tillgängligheten kan bidra med att gränser inte 

tydligt existerar i livet och därav ej används. Att en konflikt mellan studier och arbete då 

uppstår vad gäller möjligheten att dra gränser blir därför inte konstigt, vilket får stöd i 

Lingards studie som menar att dessa konflikter bidrar negativt för individens välmående 

(Lingard, 2007, s. 99-103).  

Studiens andra frågeställning visade ett resultat på att majoriteten av 

intervjupersonerna hade svårt att sätta ord på huruvida deras strategi gällande gränsdragning 

innebar att de gjorde på ett visst sätt eller ej. En utav studiens intervjupersoner hade en tydlig 

planeringsstrategi, som innebar att den hade en tydlig plan i hur den drog gränser mellan olika 

delar i livet. En intervjuperson hade ingen strategi alls och var medveten om detta. Övriga 

intervjupersoner använde en prioriteringsstrategi som innebar att de prioriterade studierna och 

övriga delar fick anpassas därefter. Detta skulle tydligt kunna tänkas bero på det som ovan 

presenterats i diskussionen, det vill säga att beslutsutrymmet och tidsbristen är bidragande 

faktorer. Med ett begränsat beslutsutrymme kan det vara problematiskt att komma fram till 

vilken strategi som är mest fördelaktig för välmåendet. Beslutsutrymmet ses vara viktigt för 

möjligheten att ta beslut rörande studier, arbete och övrigt liv, vid en avsaknad av detta bör 

därför möjligheten även begränsas. Vidare är tidsbristen även en möjlig faktor då tidsbrist kan 
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tydas leda till en prioriteringsstrategi, där tiden saknas för möjlighet till eftertänksamhet 

gällande vilken strategi som vore bäst för att ej uppleva stress. Denna studie visar därav att 

tidsbrist inte påverkar individens möjligheter och välmående positivt. Vidare framgår att 

beslutsutrymmet är viktigt för att kunna dra gränser och inneha ett positivt välmående utan 

stress. Beslutsutrymmet är även viktigt för möjlighet till val rörande rollutövandet. Som 

tidigare nämnts är kraven på individen höga, där individen påverkas i form av stress och 

upplever problem i hur denne ska hantera de multipla rollerna. I och med samhällets digitala 

utveckling går de olika delarna i individens liv ihop vilket kan tydas vara en naturlig 

konsekvens av detta, rollbegreppet kan därför ses vara något föråldrat på grund av sin 

platsbundenhet. Ett annat begrepp som inte är platsbundet kan därför vara att föredra för att 

kunna applicera det rättvist utifrån samhällets utveckling.  

För vidare forskning kan det vara av intresse att studera en större variation i studenter, 

både gällande vilket eller vilka program de studerar, ålder, geografisk placering och om de 

arbetar eller inte arbetar vid sidan av studierna. Detta för att denna studies avgränsningar 

möjligen kan ha bidragit till begränsade resultat. För att se om tydliga skillnader finns i 

välmående och stress kan vidare forskning fokusera på om detta påverkas av individens 

bakgrundsfaktorer. Detta skulle kunna vara av stor vikt i och med samhällets utveckling, där 

en förståelse för studenters välmående ses vara viktig att uppnå. På grund av 

samhällsutvecklingen som resulterat i att välmåendet i allmänhet och bland studenter 

påverkats negativt, finns en betydande vikt i att vidare forska kring utvecklingen. Vid vidare 

forskning inom ämnet kan bredare kunskap genereras som berör hur detta kan utvecklas 

positivt i samhället för individen, istället för den negativa utveckling som idag kan tydas. 

Avslutningsvis har det genom denna studie framkommit att studenter upplever en gränslöshet 

i sin vardag, som i sin tur påverkar dennes välmående och upplevelser av stress negativt.  
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Inledande frågor 

 Hur gammal är du?  

 Vad heter programmet du läser?  

 Hur länge har du studerat?  

 Vad jobbar du med på sidan av dina 

studier? 

 Hur många timmar i veckan arbetar du? 

Varierar din arbetstid?  

 Boendesituation? Med vem/vilka bor du 

med? Bor du ensam eller med någon 

annan?  

 Hur kommer det sig att du har valt 

utbildningen du har valt? 

 Vilka mål har du med din utbildning? 

 Vad är målet med ditt extraarbete?  

 Kan du tänka dig att fortsätta arbeta i 

samma bransch efter att din utbildning är 

klar? 

Krav (frågor skola) 

 Hur upplever du de krav som ställs på dig i 

dina studier? 

 Hur upplever du dina studieuppgifter och 

studiebelastning, kan du beskriva dem? 

 Hinner du med alla studieuppgifter? Om 

nej, varför inte?  

Krav (frågor arbete)  

 Hur upplever du de krav som ställs på dig i 

arbetet? 

 Hur upplever du dina arbetsuppgifter och 

arbetsbelastning, kan du beskriva dem? 

 Hinner du med alla arbetsuppgifter? Om 

nej, varför inte?  

 Hur skulle du jämföra kraven som du har i 

ditt arbete i jämförelse med kraven du har i 

skolan? Skiljer dom sig åt, och i sådana 

fall - på vilket sätt?  

Kontroll (frågor skola) 

 Hur upplever du din möjlighet att påverka 

var, när och hur du ska utföra dina 

studieuppgifter?  

 Har du möjlighet att själv bestämma din 

arbetstakt? På vilket sätt? 

 Har du möjlighet att vara med och besluta 

om upplägget av ditt arbete i skolan? Om 

ja, kan du exemplifiera detta? 

Kontroll (frågor arbete)  

 Hur upplever du din möjlighet att påverka 

var, när och hur du ska utföra dina 

arbetsuppgifter?  

 Har du möjlighet att själv bestämma din 

arbetstakt? På vilket sätt? 

 Har du möjlighet att vara med och besluta 

om upplägget av ditt arbete? Om ja, kan du 

exemplifiera detta? 

Stöd (frågor skola)  

 Får du stöd i skolarbetet från dina 

studiekompisar och lärare? Om ja, på 

vilket sätt? 

 Får du vägledning och återkoppling i dina 

studier? Om ja/nej, hur påverkar det dig? 

Stödfrågor (arbete)  

 Får du stöd i arbetet från dina kollegor? 

Om ja, på vilket sätt? 

 Får du vägledning och återkoppling i ditt 

arbete? Om ja/nej, hur påverkar det dig?  

 Känner du att du har möjlighet att samtala 

med din chef om hur du trivs i din 

arbetsroll och på din arbetsplats?  

Gränsdragning studier - arbete - övrigt  

 Hur går du tillväga för att få dina studier, 

arbete och övrigt liv att gå ihop? Har du 

några strategier för det?  

 Upplever du att de olika sfärerna 

konkurrerar med varandra?  

 Upplever du en otillräcklighet i dina 

studier, arbetet eller/och i hemmet? 

Varför? 

 Är du en person som föredrar alternativ 1 

eller 2 av följande exempel 

1. Du föredrar och mår bäst av att 

hålla skola/arbete och privatliv 

som åtskilda delar.  

2. Du föredrar att kombinera dessa 

delar, det vill säga att du inte har 

något emot att till exempel prata 

om studier/arbete med 

studievänner och kollegor på din 

fritid. 

 Trivs du med hur balansen ser ut mellan 

dessa olika delar i ditt liv? Och om du inte 

gör det, hur skulle du kunna ändra på det 

för att få en bättre balans? 

Roller studier - arbete  

 Hur ser du på din studentroll? - upplever 

du att du tar dig an en viss roll när du är i 

skolan jämfört med när du befinner dig 

privat, t.ex. i hemmet?  

 Hur ser du på din arbetstagarroll? - 

upplever du att du tar dig an en viss roll 

när du är på arbetet jämfört med när du 

befinner dig privat, t.ex. i hemmet?  

 Upplever du att det är svårt att särskilja 

den du är privat, mot den studentroll och 

arbetstagarroll du har? Om ja, tycker du att 

dom överlappar varandra och bidrar till 

någon form av gränslöshet? 

Avslutande frågor  

 Vad är stress enligt dig, hur ser du på 

stress?  

 Hur ser du på stressen i samhället i stort? 

Tror du att stressen bland studenter ändrats 

på senaste tiden? Vad tror du att 

utvecklingen har berott av? Tror du att 

förväntningar på individer från samhället 

kan påverka denna stress?  

 Är det något annat du vill lägga till? 

 


