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Sammanfattning 

Stressrelaterade sjukdomar är ett problem som ökar i samhället. Universitetslärare upplever ofta 

känslan av att inte räcka till. Syftet med studien var att se hur universitetslärare lär sig att hantera 

stressorer på arbetsplatsen. Vi utgick ifrån teorierna erfarenhetsbaserat lärande och KASAM 

(känsla av sammanhang), vi valde dessa två eftersom vi tycker att de kompletterar varandra. I 

tidigare forskning ses känslan av sammanhang och copingstrategier som hälsoresurser på 

arbetsplatsen. Vid problemlösning på arbetsplatsen kan individen genom att lösa problem få en 

ny erfarenhet, det är vad erfarenhetsbaserat lärande handlar om. I vår studie använde vi oss utav 

kvalitativ metod, då vi genomförde intervjuer av lärarna på ett högre lärosäte i Sverige. I vår 

studie deltog sex universitetslärare. I vårt resultat framkom det generella motståndsresurser 

(GMR) som exempel ta hand om sig själv, ha en egen copingstrategi, goda relationer med 

kollegor och gränssättning mot för mycket arbete. Vi ser i vår studie att individer utvecklar olika 

copingstrategier. Exempel på copingstrategier som resultatet i vår studie visar var att tänka 

positivt och bryta ner saker till mindre delar. Alla hade olika sätt att hantera stress och det 

handlar om vilka erfarenheter de har skapat sig längs vägen. I diskussionen väljer vi att bland 

annat diskutera likheter och skillnader mellan copingstrategier mellan vår studie och tidigare 

forskning. Vi ser även närmare på likheter och skillnader på våra teorier som vi valt för studien. 

Nyckelord: universitetslärare, erfarenhetsbaserat lärande, KASAM 

Abstract 

Stress-realated disorders is a problem that is increasing in society. University teachers often 

experience the feeling of being inadequate. The purpose of the study was to see how university 

teachers learn to manage stressors in the workplace. We chose to proceed the theories 

experiential learning and SOC (sense of coherence), we chose these two because we think they 

complement each other. In previous research, sense of coherence and coping strategies has been 

seen as health resources in the workplace. When solving problems in the workplace, the 

individual is getting new experience, that is what experiential learning is all about. In our study, 

we used qualitative method, then we conducted interviews with teachers at a higher educational 

institution in Sweden . In our study the six university teachers participated. The results show the 

general resistance resources (GRR) for example: take care of yourself, have your own coping 

strategy, good relationships with colleagues and boundaries against too much work. We see in 

our study that individuals develop different coping strategies. Examples of different coping 

strategies as the result of our study shows, were to think positively and break things down into 

smaller parts. Everyone had different ways of dealing with stress and this is about what 

experience they have created along the way. In the discussion, we choose to discuss issues 

including the similarities and differences between coping strategies between our study and 

previous research. We look even more closely at the similarities and differences in our theories 

that we have chosen for the study. 

Keywords: university teacher, experiential learning, SOC 
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1. Introduktion 

På en arbetsplats är problemlösning en del av vardagen och det finns många stressorer som kan 

påverka hur medarbetaren mår. Dan Hasson är stressforskare vid Karolinska institutet och 

Stockholms universitet. Han menar att stressrelaterade sjukdomar är ett allvarligt problem som 

ökar i samhället (Hasson, 2008), men att lagom stress kan göra kroppen starkare på lång sikt, en 

viss grad av stress kan hjälpa kroppen att skapa skyddssystem som aktiveras för att hantera 

tuffare stressorer. Alla människor har olika sätt att förhålla sig till stress, för att hantera stress på 

rätt sätt menar Hasson (2008) att stresshantering behöver bli en naturlig del av vardagen i små 

mängder. 

Som universitetslärare vid ett högre lärosäte kan känslan av att inte räcka till uppstå när kraven 

från studenter, tidsbrist eller när samarbetet mellan kollegor går trögt. Tidspress och arbetsmängd 

är två vanliga stressorer som kan orsaka en nedåtgående spiral av ohälsa som kan leda till 

trötthet, minnesstörningar och nedstämdhet (Folkhälsoguiden, 2007). Medarbetare kan ha olika 

förmågor att hantera stress. Aron Antonovsky (2005) utvecklade teorin KASAM som står för 

känslan av sammanhang vilken belyser människans förmåga att hantera problem som uppstår i 

livet. Antonovsky använder sig av ett salutogent perspektiv att se på hälsa vilket innebär att se 

till friskfaktorer (Antonovsky, 2005). Hälsan hos en medarbetare går inte att finna enbart genom 

att se till individen, utan medarbetaren påverkas av yttre faktorer som sociala sammanhang och 

omgivande miljö, som till exempel kan vara goda relationer eller ett öppet arbetsklimat på en 

arbetsplats (Hanson, 2010). 

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar människans hälsa såhär: 

  

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på 

högsta nivå är en av de fundamentala rättigheterna som tillkommer varje 

mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, politisk åskådning, 

ekonomiska eller sociala förhållanden” (Bispfors, Lindberg, Lindehag & Lindehag, 1995). 

  

Denna definition kan innebära att se sin hälsa som en resurs och tillgång och inte bara som 

avsaknaden av sjukdom. En individ kan vara sjuk men upplever inte sig själv som det medan 

andra kan ha blivit friskförklarade hos en läkare, men känner sig stressade och trötta (Brülde & 

Tengland, 2003). 

  

Syfte 

Syftet är att studera hur universitetslärare lär sig att hantera stressorer på arbetsplatsen, utifrån 

analys av erfarenhetsbaserat lärande och känsla av sammanhang.  
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Frågeställningar 

Vilka stressorer är det som påverkar universitetslärare på arbetsplatsen? 

Hur lär sig universitetslärare från sina erfarenheter av att hantera stressorer på arbetsplatsen? 

  

Vi vill studera universitetslärares uppfattningar om sin arbetsmiljö och hur de hanterar 

arbetsrelaterad stress. Eftersom Kolb inte tar hänsyn till sammanhang och dess påverkan på 

individen vill vi komplettera med Antonovskys modell KASAM för att tydliggöra att individens 

upplevelse av sammanhang är betydelsefullt för hur individen reflekterar och förstår sin vardag. 

  

Avgränsningar 

Vår avgränsning är att vi intervjuar universitetslärare vid ett högre lärosäte i södra Sverige. Vi 

valde även att avgränsa oss till en avdelning. 

  

2. Tidigare forskning 

Vi är medvetna om de kulturella skillnaderna mellan Australien och Sverige, men anser ändå att 

studien (Gillespie, Walsh, Winefield, Dua & Stough, 2010) är relevant på grund av de stora 

likheterna i målgrupp och fokus i frågeställningarna. Vi upplever även att det, med våra sökord, 

finns en kunskapslucka i forskning om stress på universitetslärare i Sverige. 

Kontexten i studien om KASAM på arbetsplatsen (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 

2012) är inte i universitetsmiljö som i vår studie, men vi anser den ändå relevant då anställda på 

sjukhus har arbetet med människor gemensamt. 

  

2.1 Stressorer hos universitetslärare 

I Högskoleverkets rapport (2008) beskrevs hur universitetslärares arbetssituation kunde påverka 

kvalitén på deras undervisning och hur deras arbetssituation kunde förändras och vidare se kring 

hur förutsättningarna såg ut för universitetslärares arbete. Arbetsbelastningen var hög och övertid 

var vanligt förekommande. Ibland krävdes det även arbete på helgerna för att universitetslärare 

upplevde att de inte hann med sina arbetsuppgifter annars. Trots att det handlade mycket om att 

tiden inte räckte till sa de flesta universitetslärarna att de trivdes på sin arbetsplats. De var även 

nöjda med att de kunde vara med och påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter. 

Universitetslärare upplevde dock att de fick för lite uppmärksamhet av ledningen (ibid.). 

Det var framför allt universitetslärare som undervisade som upplevde att arbetsbelastningen blev 

mycket hög. Arbetsuppgifterna skiftade mycket och därför blev det svårt att genomföra de 

arbeten som sattes igång. Många universitetslärare tyckte att det var en fördel att de dagligen fick 

arbeta med ett ämne som de själva var personligen intresserade av. Det var även många som 

tyckte att det var lärorikt och stimulerade att träffa studenter om dagarna. Studenterna krävde 

dock mycket tid och uppmärksamhet av universitetslärarna då de mailade, krävde svar och 

förväntade sig kvalitet i undervisningen. 
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Universitetslärares vardag bestod av undervisning, forskning, administrativt arbete samt 

kompetensutveckling. Universitetslärare prioriterade oftast undervisning och administration 

eftersom det fanns krav om när det skulle vara klart enligt scheman, deadlines, samtidigt som de 

var tvungna att sänka sina ambitioner i undervisningen för att hinna med allt som skulle göras. 

Som universitetslärare upplevde de ofta en stress över att de inte hade tillräckligt med tid till att 

forska, men även brist på tid till att utveckla sin kompetens. 

Enligt intervjustudien (ibid.) kunde organisationen upplevas otrygg och svårplanerad på grund av 

de många omorganisationer de utförde. Vidare framkom det i Högskoleverkets rapport (2008) att 

universitetslärare beskrev sitt arbete med stolthet och glädje i att undervisa och framhöll att det 

var ett betydelsefullt och kreativt arbete med mycket frihet. Dock innebar frihet också att flera 

kände sig stressade och tvingades att arbeta på sin fritid för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

Ett av skälen till att arbetsbelastningen hade ökat de senaste åren var att ekonomin hade blivit 

sämre, det var oftare större klasser och mindre nyanställningar. De anställda universitetslärarna 

hade också ett större krav från studenterna att ständigt vara tillgängliga samt att de fick mer 

administrativa uppgifter (Högskoleverket, 2008). 

Universitetet i Australien gick igenom nedskärningar och omstruktureringar. Det kom in 

rapporter från hela världen om en ökad arbetsrelaterad stress. Studien omfattade 22 fokusgrupper 

med 178 medverkade från 15 olika universitet i Australien (Gillespie, Walsh, Winefield, Dua & 

Stough, 2010). Syftet var att få en förståelse av arbetsrelaterad stress och vart det kunde leda. 

Några av de faktorer som ökade stressen var: för lite resurser, överbelastning och otrygghet. 

Majoriteten rapporterade att den arbetsrelaterade stressen hade inverkan på kvalitén på deras 

arbete och deras personliga välfärd. 

De senaste 20 åren har universitetslärares arbetskrav ökat stadigt. Samtidigt som lönerna och 

resurser i allmänhet minskade så ökade studentantalet i klasserna. Detta framkallade en stress hos 

universitetslärarna och en lånsiktig stress kan påverka kvalitén i undervisningen, detta borde 

även ses som en risk för universitetslärarnas hälsa (ibid.). 

Vidare kunde produktiviteten och kreativiteten minska när kraven blev för stora i förhållande till 

resurserna. Det visade sig också att kostnaderna för sjukfrånvaro och minskad produktivitet 

ökade för organisationen då universitetslärarna upplevde långvarig stress. 

Det var av största vikt att hantera och att se hur dessa problem kunde uppstå i organisationen för 

att bevara välbefinnandet och prestationen som de utförde. 

Vidare identifierade studien (ibid.) flera olika stressorer som tidsbrist, brist på möjligheter att bli 

befordrad, låg lön, splittrade arbetsuppgifter, för lite resurser, brist på nödvändig utrustning, för 

lite personal, dålig ekonomi, för höga ambitioner, otrygga anställningsformer, brist på 

gemenskap, dålig samverkan med kollegor och brist på feedback. Ytterligare en orsak till stress 

kunde vara införandet av ny teknik. Det uppstod ständigt nya kommunikationsverktyg och 

webbaserade undervisningsformer. En annan stor orsak till stress konstaterades vara att 

universitetslärarna själva inte fick möjlighet att påverka viktiga beslut som berörde dem, utan 

ledningen tog själva sina beslut, detta kunde också påverka tilliten till ledningen. 
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2.2 KASAM och copingstrategier som hälsoresurser på arbetsplatsen 

I tidigare forskning i Sverige genomfördes det 13 fokusgruppintervjuer med anställda på sjukhus. 

Syftet var att undersöka känslan av sammanhang (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 

2012) för att identifiera betydande och positivt upplevda arbetsrelaterade faktorer och processer. 

I fokusgruppintervjuerna visade resultatet att en daglig känsla av sammanhang bidrog till 

medarbetarnas hälsa och att de såg samband som skulle ge belägg för Antonovskys generella 

motståndsresurser som kunde användas mer i arbetet (Antonovsky, 2005). I studien som Nilsson, 

Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) genomförde tog de bland annat reda på vilka resurser 

och verktyg som de upplevde gav dem en större känsla av sammanhang. 

Resultaten de kom fram till var att öppenhet bidrog till en ökad förståelse och delaktighet. Det 

var viktigt att medarbetarna fick pauser under dagen och att de kände en känsla av kontroll. 

Genom att kunna hantera svåra arbetsuppgifter ökade även känslan av att ha kontroll över sin 

arbetssituation. Många av medarbetarna på avdelningarna beskrev varandra som familjer på 

grund av att de lärde känna varandra väl och delat många upplevelser och erfarenheter vilket 

stärkte tryggheten på arbetsplatsen. Det som bidrog till en öppenhet på arbetsplatsen var 

diskussioner och inflytande, det var viktigt att medarbetarna fick komma fram och påverka. 

Genom att de fick stöd av varandra så ökade känslan av att kunna hantera sin arbetssituation. 

Medarbetarna hade inte heller press på sig att klara av arbetsuppgifterna innan arbetsdagen var 

slut eftersom nästa medarbetare som kom till arbetet kunde slutföra arbetsuppgifterna, det blev 

en stor resurs i arbetet som minskade stressen. Medarbetaren klarade även av att på ett bättre sätt 

bedöma vad som behövde prioriteras. 

De flesta medarbetarna såg omorganisation som något positivt då de upplevde engagemang och 

att det satsades på deras avdelning (ibid). 

  

Månsson (2008) redovisar i sin rapport vad gymnasielärare, som upplevde sig må bra, hade för 

hälsofrämjande förhållningssätt i problemfyllda situationer på sin arbetsplats. Dessa analyserades 

sedan med hjälp av bland annat coping och KASAM. Gymnasielärarna i rapporten upplevde sin 

hälsa som god, men att arbetsbelastningen hade blivit högre de senaste åren och det gjorde att 

kraven på dem ökade. De hälsofrämjande strategier som framträdde vid hög arbetsbelastning var 

att vara handlingsberedd, att skapa balans mellan insats och belöning, att minska kraven och att 

öka belöningen. Något som alla deltagarna hade gemensamt var att de aktivt löste problematiska 

situationer. När oförutsedda händelser inträffade såg de till att hitta resurser och alternativa 

lösningar för att klara upp situationen omgående. Flera av de som ingick i studien hade helt olika 

livssituationer, de hade ibland också valt olika copingstrategier, men det som fanns gemensamt 

var att copingstrategierna innehöll delar av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, de tre 

viktiga komponenterna i KASAM. Vilket visade att känslan av sammanhang på arbetsplatsen var 

avgörande hos gymnasielärarna för att kunna hantera stress på ett bättre sätt. 
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I en avhandling om stresshantering (Hasson, 2005) visade det sig att copingstrategier och 

interventioner gav god effekt på kort sikt. För att däremot skapa hälsa, välmående och mindre 

stress på lång sikt var de viktiga faktorerna individernas perspektiv på hälsa, kvalitén på sömnen 

och känslan av sammanhang mest betydelsefullt. Stressforskaren Dan Hasson (2005) menade att 

en framgångsfaktor i stresshantering var individens känsla av sammanhang. Det kunde vara att 

universitetsläraren använde sig av träning som övade upp stresshanteringsförmågan som sänkte 

stressnivån. Stresshantering kunde vara att lära sig att identifiera och förstå stress, hantera 

förväntningar, planering och prioritering och ta regelbundna pauser från arbetet. Den som 

drabbades av stressande arbetsförhållanden hade oftast låg kontroll, höga krav och för lite socialt 

stöd. 

  

Cole, Hayes, Jones och Shah (2013) genomförde en studie där en del av syftet var att utforska de 

copingstrategier som personalen på en skola använde sig av efter en kris. En kris skulle kunna 

vara om en kollega går bort eller om en elev är med om något traumatiskt. Coping är ett 

hjälpmedel för att kunna hantera den psykiska stressen. De två vanligaste copingstrategierna som 

framkom i studien var att söka socialt stöd och att de planerade in problemlösning. Tre 

copingstrategier som var mindre nämnda var att ta ansvar, avståndstagande och flykt eller 

undvikande. Det framkom även i studien att alla använde mer än en copingstrategi, dock på 

ganska låga nivåer. 

  

Austin, Shah och Muncher (2005) genomförde en studie på gymnasielärare där syftet med 

studien var att bedöma den stress som upplevs av gymnasielärarna och utvärdera effektiviteten 

av deras copingsstrategier. Studien genomfördes genom enkäter. Resultatet visade starkt på att 

gymnasielärare med hög stressnivå använde sig ofta av negativa copingsstrategier som att 

undvika det som ska göras. Personer med låg stressnivå använde sig däremot av positiva 

copingsstrategier. Av de positiva strategierna var planerad problemlösning den mest använda. 

Det framkom också att de med lägre stressnivå motionerade oftare. Den största stressfaktorn var 

överbelastning med för mycket uppgifter att göra och för lite tid till sitt förfogande. 

  

2.3 Erfarenhetsbaserat lärande och reflektion på arbetsplatsen 

Baker, Jensen och  Kolb, (2005) har genomfört en studie som har sin utgångspunkt i 

erfarenhetsbaserat lärande. Artikeln syftar till att se på den lärande processen som sker i samtal 

med eleverna utifrån sina erfarenheter. Det handlade om att eleverna skulle omvandla sina 

erfarenheter till kunskap genom konversation. Lärandet framträder i processen genom att lyssna 

till andras sätt att se på tillvaron. 

  

Marianne Döös avhandling (1997) som delvis handlar om erfarenhetsbaserat lärande i vardagligt 

arbete och det individuella lärandet i relation till en specifik arbetsuppgift. Avhandlingen handlar 

om lärande i samband med störningar på automatiserade maskiner, den handlar även om hur de 
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hanterar störningarna. Döös menar att genom att olika störningar kan uppstå i arbetet så kan 

individen ta hjälp av sin kompetens och på så vis utvecklas och lära sig i arbetet. Individen 

behöver ta hjälp av sina erfarenheter för att kunna lösa ett problem, men det är även nödvändigt 

att kunna använda sig av en annan lösning om den beprövade metoden inte fungerar. 

Reflektionen i situationen är grundläggande för hur individen lär sig. En viktigt sak för lärandet 

är att individen får testa olika lösningar för att komma fram till vad problemet är. Döös (1997) 

kunde se i sin studie att individerna på arbetsplatsen inte ägnade sig åt problemlösning eftersom 

när arbetsdagen var slut lämnade de över arbetsuppgifterna till nästa person som gick på sitt 

skift. Vilket kunde innebära att nästa individ som gick på skiftet efteråt fick lösa problemet. Det 

medförde även att någon annan tar över problemet och processen att lösa det. Individen som har 

påbörjat problemlösningen får då inte möjligheten att avsluta processen och går miste om 

erfarenheten detta skulle kunnat leda till. 

  

En forskningsstudie (Mortari, 2012) på lärarstudenter om begreppet reflektion visade att det 

fanns metoder som ökade tankens kraft. Vidare jämfördes olika metoder som främjade reflektion 

och genom att låta lärarstudenterna göra dagboksanteckningar dokumenterades hur effektiva 

olika metoder var och hur de kunde användas i praktiken. 

  

3. Teoretisk referensram 

3.1 Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande 

Kolb hänvisar till Dewey, Lewin och Piaget i grunderna till erfarenhetsbaserat lärande, som han 

utvecklat. “Lärandet är en process som kunskap utvecklas i, genom att erfarenhet omvandlas” 

(Granberg & Ohlsson, 2009). Lärande genom erfarenheter är en cirkelformad process som med 

hjälp av tidigare erfarenheter omvandlas till nya sätt att hantera sin omvärld. 

Kunskapsbegreppen delas in i två delar: personlig kunskap och social kunskap. 

Den personliga kunskapen utgår från egna konkreta erfarenheter och sättet att förstå dem. Den 

sociala kunskapen handlar om att utbyta erfarenheter och att kunna ta del av varandras tankar. 

När människor har en upplevelse kan de dela med sig av den fullt ut och helt korrekt. Den 

sociala kunskapen bärs upp av varje människa och konstrueras genom personers erfarenheter. 

Omvandlingen av resultat är kunskap mellan personlig och social kunskap (Kolb, 1984). 

Lärprocess är cirkelformad och har ingen början eller slut. Det pågår ett ständigt lärande inom 

individer. Vid varje reflektion bildas nytt lärande som tillämpas i praktiken och så fortsätter det 

vidare i cirkel. Kolb (1984) menar att teori och praktik behöver mötas för att lärandet ska kunna 

användas och förstås på ett bättre sätt. 

  

3.2 KASAM 

Teorin KASAM av Antonovskys (2005) har tre grundläggande komponenter: meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet. 
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De tre komponenterna: 

  

3.2.1 Meningsfullhet 

Meningsfullhet (Antonovsky, 2005) handlar om en känsla av att kunna påverka, det är viktigt att 

känna sig delaktig. Meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM, begriplighet och 

hanterbarhet blir inte långvariga utan meningsfullhet. Meningsfullhet på en arbetsplats (Hanson, 

2004) skapas genom att medarbetaren får olika uppdrag, engagemang och att det finns 

målsättningar och belöningar för individen att se fram emot. Ledare och medarbetare behöver 

tillsammans skapa gemensamma mål för att motivationen ska infinna sig. Det kan uppstå 

situationer som inte är önskvärda och det kan ta längre tid att nå sina mål, men medarbetaren 

fortsätter att kämpa sig igenom svårigheterna ändå på grund av sin motivation (Antonovsky, 

2005). Meningsfullheten är starkt förknippad med delaktighet och engagemang. Individen 

behöver något som intresserar, engagerar och motiverar för att nå meningsfullhet (ibid.). 

  

3.2.2 Begriplighet 

Begripligheten skapas genom kommunikation och förståelse (Antonovsky, 2005), för individen 

handlar det om att förstå sin egen roll i samspel med omvärlden som sammanhängande och 

strukturerad. Med hjälp av sina livserfarenheter ser individen omvärlden som mer eller mindre 

förutsägbar och begriplig. 

Begriplighet handlar om förmågan att bedöma verkligheten. På arbetsplatsen kan det kan handla 

om att förstå arbetsplatsens historia och arbetsplatsens uppbyggnad, men också att förstå sin 

arbetsroll i sammanhanget (Hanson, 2004). Hos en person med hög begriplighet är det fem olika 

egenskaper som spelar in: förutsättning för hanterbarhet, att kunna förstå sig själv och andra och 

att kunna sortera bland den information som man får in. Medarbetaren behöver kunna se 

helheten och förstå de uppdrag som kommer till en. Det är även centralt att kunna ha en dialog 

och att vara informerad om uppdrag som ska göras och hur organisationen ser ut och samspelar 

med medarbetarna (ibid.). 

  

3.2.3 Hanterbarhet 

Hos en individ med god hanterbarhet är egen förmåga och omgivningens stöd viktiga för 

belastningsbalansen (Antonovsky, 2005). Faktorer som kan påverka belastningsbalansen är 

regler, krav och utmaningar. Det som bidrar till hanterbarhet är att individen känner att den har 

verktyg för att kunna klara av en uppgift. Det är även betydelsefullt med fysisk och psykisk ork 

och att det finns tid för återhämtning. 

Hanterbarheten på arbetsplatsen skapas genom att medarbetaren upplever att det finns tid och 

resurser till arbetet (Hanson, 2004). Förmågan att hantera olika krav och att man har resurser till 

sitt förfogande som till exempel socialt stöd och vänner ökar också hanterbarheten. 

Antonovsky (2005) framhåller även vikten av rätt till medbestämmande, när individen upplever 

känslan av medbestämmande ökar också förutsägbarheten och känslan av att vara kompetent i 

sitt sammanhang. 
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3.3 Stressorer 

Stressorer är faktorer som kan ge känslan av att inte klara av sin uppgift, när kraven blir för stora 

och individen upplever att den inte kan hantera situationen som den önskar (Antonovsky, 2005). 

Utifrån ett patogent synsätt ses stressorer som riskfaktorer. Ur det patogena synsättet genomförs 

det undersökningar och experiment som påvisar att stressorer är sjukdomsrelaterade. Genom att 

istället se stressorer ur ett salutogent synsätt handlar det om att studera följderna på de krav som 

ställs på individen och att se på de positiva hälsoeffekterna. 

Det salutogena perspektivet söker friskfaktorer och resurser, positiva och stärkande upplevelser i 

arbetet. Alla individer upplever stressorer till och från, det ingår i den mänskliga tillvaron att 

förhålla sig till stressorer. En del människor klarar av att hantera stressorer bättre än andra, de har 

utvecklat olika motståndsresurser (ibid.). 

  

3.4  Generella motståndsresurser (GMR) 

De faktorer som ger kraft hos individer att bekämpa stressorer är generella motståndsresurser, 

GMR (Antonovsky, 2005). Till exempel självkänsla och socialt stöd det vill säga fenomen som 

ger livserfarenheter genom entydighet och delaktighet. GMR har en stark koppling till de tre 

komponenterna; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. GMR som exempelvis pengar 

och socialt stöd skapar upplevelsen av att en situation är begriplig, stimulerad och känslan av att 

situationen kommer att lösa sig. Denna upplevelse är det som kallas känsla av sammanhang 

(KASAM) (ibid.). 

Många GMR bygger upp ett starkt KASAM och det är betydelsefullt för att kunna hantera stress 

på ett bra sätt. När det talas om stressorer används begreppet GMR-MB (motståndsresurser-

motståndsbrister). Detta begrepp ger oss en grund till ett mätinstrument som via KASAM skapar 

en förbindelse mellan resurser och stressorer. GMR handlar om livserfarenheter som främjar 

utvecklingen av ett starkt KASAM. 

Ett starkt KASAM är avgörande för hur individen klarar av att hantera alla stressorer (ibid.). 

  

3.5 Copingstrategier 

En copingstrategi är hur individen väljer och har möjlighet att hantera sin situation (Hanson, 

2004), detta hänger ihop med hur stark KASAM medarbetaren har. KASAM stärks genom 

erfarenhet och därmed också möjligheten till coping. KASAM är dynamiskt, vilket innebär både 

att man kan stärka det och få mindre av det. Individen använder sig av copingstrategier när 

kraven blir större än normalt, på gränsen för vad en individ klarar av, det kan liknas vid en 

krissituation. En situation har inte alltid en lösning utan det handlar om att individen ska klara av 

att ta sig igenom situationen (Antonovsky, 2005). 

Har individen en svag KASAM kan den uppleva en tillfälligt ökad arbetsbelastning som en 

stressor, men för en individ med stark KASAM anpassar sig individen mer automatiskt efter vad 

som krävs. Detta blir också till en erfarenhet som skapar en tillförsikt av att de problem som 

uppstår för individen kommer att ordna upp sig eftersom att det har gjort det vid tidigare tillfällen 

(ibid.). 
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4. Metod 

4.1 Metodansats 

Vi har inspirerats av en hermeneutisk metodansats. För att förmedla upplevelser av olika 

fenomen handlar det om att tolka, förstå och förmedla. Metoden kan användas om man har som 

syfte att ta del av informanternas egna upplevelser av ett fenomen. Förförståelsen är viktig då det 

handlar om att forskaren har en viss erfarenhet av ett fenomen. I vårt fall är det 

universitetslärares hantering av stressorer. Det blir enklare för forskaren att ha förståelse för 

andra med liknande upplevelse av ett fenomen, till exempel om en individ själv har upplevt 

stressorer på en arbetsplats så ökar individens förståelse för andra individer som råkar ut för 

samma sak. Den erfarenhet som forskaren bör ha i en hermeneutisk ansats ser vi till viss del att 

vi har förvärvat oss genom att vara i liknande kontext i form av studenter och i våra möten med 

universitetslärare, men också i form av egna upplevelser av upplevda stressorer och vår hantering 

av dessa. Då vi endast har intervjuat ett fåtal så är vi medvetna om att ett större antal 

intervjupersoner kunde resulterat i en större tillförlitlighet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Inom hermeneutik är det oftast texter som ska analyseras och tolkas (Westlund, 2009). Det är av 

betydelse att forskaren i sin analys argumenterar för sin tolkning så att man som läsare övertygas 

(ibid.). Tolkningen bör ha grunder från kunskap och tidigare erfarenhet, annars kan resultatet bli 

fördomsfullt tänkande. När analysen ska göras kan det liknas vid ett pussel, där olika delar 

kommer att höra ihop och andra inte. Materialet som samlats in tolkas, omtolkas och blir till ett 

resultat (Ödman, 2004). Det finns ingen konkret arbetsmodell när det gäller hermeneutik, det 

handlar om forskarens egna erfarenheter, hur forskaren tolkar och förstår sin empiriska data. När 

det gäller arbetsplatsen och om forskaren har positiva eller negativa upplevelser från 

arbetsplatsen blir utsagan olika (Westlund, 2009). En hermeneutisk cirkel är relationen mellan 

sin berättelse och livet, berättelsen bygger på en förståelse som leder till en ny förståelse av livet 

(Ahrne & Svensson, 2009). Ödman (2004) ifrågasätter om en sluten cirkel som symbol för 

tolknings och förståelseprocessen egentligen är helt korrekt. Ödman vill hellre se förloppet som 

en spiral, den hermeneutiska spiralen. Spiralen kännetecknas av att det är en öppen cirkel. I 

spiralen finns det plats för förändringar i kunskapsprocessen. Det blir mer varierande, 

förståelseprocessen ändras mot en större bredd och precisering. 

Vi kunde som en koppling till vårt arbete upptäcka att för varje intervju vi genomförde fick vi 

mer förståelse för våra intervjupersoner, kontexten och för vår studie i sin helhet. 

  

4.1.1 Forskarens roll 

Forskarens roll i en kvalitativ studie påverkar empiri och resultat i form av sin personliga 

tolkning (Fejes & Thornberg, 2009). Det finns inte någon möjlighet eller målsättning i en 

kvalitativ studie att generalisera sitt resultat då det är en tolkning och uppfattning som handlar 

om en specifik kontext i en specifik verklighet (ibid.). 
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4.1.2 Urval 

Vi valde ut en avdelning på ett universitet och mailade avdelningsansvarig som vidarebefordrade 

vårt mail till de övriga som jobbade som universitetslärare på den avdelningen. De som svarade 

blev våra intervjupersoner. Vi har använt oss av bekvämlighetsurval (Trost, 2007), då vi har tagit 

de som fanns tillgängliga. De universitetslärare vi intervjuar jobbar heltid med varierande 

arbetsuppgifter, flera har till största delen ett arbete med salsundervisning, men också med mer 

eller mindre forskning. Det ingår också oftast administrativt arbete. 

  

4.1.3 Datainsamling med hjälp av intervjuer 

Vi började med att skriva en intervjuguide (bilaga 1) där frågorna relaterade till de båda 

frågeställningarna. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne, 2011), vilket innebar att likadana frågor ställdes vid alla intervjuer och att 

intervjufrågorna var öppna. Vi hörde av oss till ett högre lärosäte i södra Sverige där vi mailade 

en avdelningssekreterare och bad hen vidarebefordra till möjliga intervjupersoner som var 

universitetslärare. Utskicket gick till universitetslärare på en avdelning och vi fick svar från fyra 

universitetslärare. En vecka senare skickade vi ut en påminnelse och fick då två svar till. När vi 

fått svar från de som ville vara med bestämde vi tid och plats för en intervju. Vi gav dem 

möjlighet att vara i sitt arbetsrum eller kunde vi boka ett rum om de hellre föredrog det. Om en 

intervju inte är anknuten till arbetsplatsen kan det vara en god idé att ha intervjun hemma hos 

personen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011), eftersom våra intervjufrågor handlade om 

arbetsplatsen tyckte vi att det passade bra att vara i rätt kontext. Vi inledde intervjun med att 

berätta om vårt syfte och frågade intervjupersonen om de godkände att vi spelade in via våra 

mobiltelefoner. Vi informerade om de fyra forskningsetiska principerna som gäller i 

undersökningen (ibid.). Konfidentialitetsprincipen innebär att namn på intervjupersoner inte 

redovisas och att information som riskerar peka ut personen ändras eller utesluts. Vi spelade in 

intervjuerna på våra mobiltelefoner. Vi upplevde att det var till fördel att kunna fokusera bättre 

under hela intervjun, lyssna och inte behöva ta anteckningar på allt som sades och för att uppnå 

en högre reliabilitet. Efter alla intervjuer var det dags för transkribering. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2011) menar att det är tidskrävande att skriva ut intervjuerna själva samtidigt som det är 

fördelaktigt. Vi har i vår transkribering använt oss av denna metod. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2011) menar vidare att en bra fördel med att skriva ut texten själv är att man lär känna sitt 

material och tolkningsprocessen kan sättas igång samtidigt som man lyssnar och skriver. 

Tolkningen kan här fördjupas till skillnad om det skulle vara någon annan som skulle skriva ner 

ens material. Vi valde att skriva ut allt som sades i våra intervjuer, vi skrev även ut när det 

förekom skratt.  

Sammanlagt genomförde vi sex intervjuer. Om intervjupersonerna önskade kunde de ställa 

frågor eller komplettera med information efter intervjun. De hade möjlighet att kontakta oss och 

de får även ta del av resultatet när det är sammanställt (Svensson & Ahrne, 2011). 
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4.2 Metodanalys 

Vi har använt oss av en kvalitativ, hermeneutisk metodansats. Vi har beskrivit upplevelser och 

uppfattningar kring hanterbarhet av stress. Vi gjorde en pilotstudie på en testperson för att se om 

svaren och frågorna höll sig relevanta mot våra frågeställningar och för att stärka reliabilitet och 

validitet (Thornberg & Fejes, 2009). Genom att vi förhöll oss till syftet genom hela studien 

stärkte vi validiteten som handlar om att det som ska undersökas verkligen blir undersökt (ibid.). 

Överförbarheten i vår studie var beroende på tillförlitligheten, vår ambition var dock inte att 

överföra resultatet till en annan kontext eller grupp av människor utan endast att beskriva 

verkligheten ur intervjupersonernas perspektiv i förhållande till sin kontext.  

Vi skapade reliabilitet genom att vara noggranna i vår forskningsprocess genom att ha tydliggjort 

hur datainsamlingen och analysen har gått tillväga (ibid.). De inspelade intervjuerna 

transkriberades (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011) och blev till text. Vi använde oss av ad hoc 

när vi transkriberade våra intervjuer för att hitta mönster och teman i intervjuerna (Fejes & 

Thornberg, 2009). Vi började med koncentrering då vi sökte efter kvaliteter, likheter och 

skillnader. Vi använde oss även av våra frågeställningar för att se tydliga samband. Efter 

transkriberingen kategoriserade vi materialet genom färgkodning. Thornberg och Forslund-

Frykedal (2009) förklarar kodning som en process där man successivt tar reda på vad data 

handlar om, det är här kategorier och begrepp tar sin form. Vi valde att använda oss av öppen 

kodning, vi gick igenom hela texten och strök över de ord och meningar som vi ansåg var viktiga 

för vår studie. Vi skrev ut våra intervjuer i pappersform och använde överstrykningspennor i 

olika färger. Vi hade olika färger till det som rörde KASAM, stressorer och erfarenhetsbaserat 

lärande. 

Vi tolkade datamaterialet och såg även till teorin som var bestämd för vår studie, vilket innebär 

att vi har använt oss utav deduktiv ansats (Svensson, 2011). Vi analyserade fram olika begrepp, 

det var även viktigt att jämföra olika begrepp och skapa ett teoretiskt resonemang. Vi förklarade 

hur saker och ting hörde ihop i datamaterialet.  

 

  

4.3 Etiskt förhållningssätt 

Vi informerade intervjupersonerna muntligt på plats om konfidentialitet och bad om tillåtelse att 

spela in intervjuerna för att minska risken för att något kunde gå förlorat, men vi informerade 

även i ett förberedande mail om syfte och användning. 

Vi förhöll oss till de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002): 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

4.3.1 Informationskravet 

Vi följde informationskravet då vi informerade intervjupersonerna om syfte i 

forskningsuppgiften. Deltagarna hade rätt att när som helst avbryta intervjun samt att avstå från 

att besvara specifika frågor. Vidare informerade vi intervjupersonen att en intervju beräknades ta 
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cirka 30 -45 minuter och vi frågade om tillåtelse att spela in intervjuerna för att minska risken för 

att något kunde misstolkas (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

4.3.2 Samtyckeskravet 

Genom att de svarade ja via mail så förhöll vi oss till samtyckeskravet. Samtyckeskravet handlar 

om att de själva får välja om de vill medverka i studien. Samtyckeskravet handlar även om ett 

ömsesidigt förtroende (Svensson & Ahrne, 2011). Genom att vi hade samtyckeskrav har de rätt 

att avbryta när de vill (ibid.). Alla intervjuer som var planerade genomfördes då 

intervjupersonerna valde att medverka vid alla intervjutillfällen. 

  

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebar att vi informerade om att uppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt vilket innebar att vi varken nämner intervjupersonens namn eller vilket högre 

lärosäte det gäller. Materialet användes endast i forskningssyfte för vår undersökning (Svensson 

& Ahrne, 2011). 

  

4.3.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet tog vi hänsyn till genom att endast använda materialet till vetenskapliga syften 

och till vår forskning (Svensson & Ahrne, 2011). 

  

  

4.4 Metodkritik 

Forskarens roll är viktig att belysa och att förstå att forskarens förförståelse och tolkning är en 

del av resultatet. Det finns både en styrka och en svaghet med den kvalitativa metoden i en 

forskningsprocess (Fejes & Thorberg, 2009). De svårigheter som uppstod i vår studie var att vi 

saknade erfarenhet av att intervjua. I en kvalitativ studie behöver intervjupersonen få stort 

utrymme för att uttrycka sina upplevelser av ett fenomen (ibid.). Ett misstag vi gjorde i början 

var att avbryta intervjupersonen. En annan svårighet var att få personer att ställa upp på en 

intervju. En kvalitativ intervju kan vara personlig, utlämnande och tidkrävande gentemot en 

kortare kvantitativ enkät via mail. Vi har dock valt den kvalitativa metoden, för att styrkan är att 

människors erfarenheter tar fram ny förståelse och nya sätt att se på världen (Fejes & Thornberg, 

2009).  

En svaghet som kan ha påverkat var att vi som studenter befann oss i liknande kontext som våra 

intervjupersoner, vi hade då redan till viss del skapat oss en förutfattad mening. Den kvalitativa 

metoden beskrivs också ha en svaghet för att den är beroende av forskarens egna erfarenheter, 

utbildning och kreativitet. Resultatet blir en tolkning av forskaren (Fejes & Thorberg, 2009).  
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5. Resultat 

Vi ser att det framträder fyra kategorier i vårt bearbetade material, vi delar därför in vårt resultat i 

följande fyra delar: stressorer, generella motståndsresurser, KASAM och erfarenhetsbaserat 

lärande. 

  

5.1 Stressorer 

Vi kan se tre olika stressorer som framträder tydligt i intervjuerna: tillgänglighet och störande 

avbrott i arbetet, tidsbrist och (negativa) överraskningar. 

  

5.1.1 Störande avbrott i arbetet och krav på tillgänglighet 

Förändringar som ombyggnationer och omorganisationer kan stressa. Det kan hjälpa att 

informera universitetslärarna i god tid om vad som kommer att hända för att ge 

universitetslärarna tid till att förbereda och anpassa sig. 

“Många kan ju tycka det är en stress i sig det här med omorganisationer eller ombyggnationer, 

det dånar ganska mycket. Det påverkas inte jag så mycket av, men jag vet att det finns de som 

tycker att det är störande eller stressigt att de håller på så. Men det tycker jag är ju bara en tids 

period så är det över.” (IP 4) 

Buller och höga ljud kan också upplevas som stressande moment. 

  

Även när universitetslärarna har förlagt arbetstid till sitt eget arbetsrum uppstår störande moment 

som studenter som ringer, kollegor som knackar på dörren och mail som tillkommer. 

“Det är också något vi har pratat om mycket, om man ska sitta på jobbet eller om man kan jobba 

hemifrån, för att det är lugnare, för att de tycker att det blir många störningsmoment på 

arbetsplatsen.” (IP 5) 

  

“Har jag inte en chans att hinna, då kanske jag får stjäla tid och jobba en lördag.” (IP 5) 

 Detta medför att de ibland väljer att jobba hemifrån istället eller jobbar exempelvis en lördag då 

de vet att det är lugnare på arbetsplatsen. 

  

För en universitetslärare suddas gränserna lätt ut mellan arbete och fritid. 

“ Jag hade handledning med ett par studenter igår och då fick jag ett mail inatt om något som de 

inte förstod och då ville de träffa mig idag igen” (IP 6) 

Universitetslärarna vill vara tillgängliga för hjälp och stöd till studenterna och är måna om att 

studenterna förstår sina uppgifter, utvecklas, lyckas nå sina mål och presterar ett gott resultat. 

  

5.1.2 Tidsbrist att klara av arbetsuppgifter 

Tidsbrist är en vanlig stressor hos en universitetslärare, de arbetar med många olika uppgifter 

och det kan slumpa sig så att flera deadlines sammanfaller. 

“Deadlines kan stressa, vi har mycket deadlines.” (IP 1) 
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“Det går ju an att säga nej eller kanske.. att jag inte hinner.. tidigare i terminen, men inte nu..” 

(IP 6) 

Det finns även perioder, till exempel i början och i slutet av terminen och då specifikt 

vårterminens avslut, som kräver mer arbete än vanligt. Inför varje kursstart tycker en del att det 

kan stressa med att ta fram scheman och kursplan och i slutet av terminerna kommer 

examinationer att handleda och betygsbedöma. 

  

En hög arbetsbelastning är svårt att planera bort och förbereda sig inför då de arbetar med olika 

studenter år från år som kräver olika mycket stöd, klasser formar sig även olika och skapar sina 

egna sätt att arbeta, ingenting är förutsägbart utan det strukturerar sig efterhand och kräver av 

universitetslärarna att de är beredda på överraskningar och högre arbetsbelastning. 

“Det jag saknar är ju mer tid i sal, som jag sa precis, det är en bristfaktor som många lärare 

börjar tycka är tungt idag. På riktigt, det behövs mer.” (IP 2) 

Många av universitetslärarna oroar sig för ett minskat antal timmar för salsundervisning och ett 

mindre antal timmar per kurs, vilket också skapar en stress att behålla kvalitetsfaktorn i 

undervisningen. 

  

Nästan alla upplever att det är ett stressmoment att inte hinna med forskningsarbete i den 

utsträckningen de önskar, de får tilldelat för få timmar och ska då hinna med salsundervisning, 

forskning och administrativt arbete. 

“..finns det inga timmar kvar så då gör du det på fritiden..” (IP 4) 

Flertalet universitetslärare upplever att det tas för givet att de arbetar övertid vissa tider under 

terminen, detta sker på fritiden alltså utan extra uppskattning i form av lön eller annan 

bekräftelse. 

  

5.1.3 “Negativa” överraskningar 

Några tycker att det stressar när tekniken inte fungerar, till exempel om kopieringsmaskinen är ur 

funktion eller om det inte finns någon dator på plats. 

“..eller att inte kopiatorn funkar, alltså sådana tekniska grejer som jag tycker bara ska fungera,  

det kan stressa mig.” (IP 3) 

Har man ett pressat schema kan det upplevas väldigt negativt när teknisk utrustning som 

kopiatorer eller datorer inte fungerar. 

  

Det kan upplevas svårplanerat när det uppstår negativa överraskningar. 

“En sån sak som att du har för få timmar, så försöker du göra det bästa av det och så slutar det 

med en tenta, så kanske du får ett gäng studenter som kanske måste göra en omtenta och då finns 

det inga timmar kvar, så då gör du det på fritiden egentligen.” (IP 4) 



19 
 

Universitetslärarna får hitta egna lösningar och lägga ner egen tid på det som inte följer den 

ordinarie arbetsplanen. 

  

Att jobba med människor innebär oväntade händelser, överraskningar, ibland negativa sådana. 

“Det kan ju ibland vara ganska dåligt, alltså att man får reda på.. att nån annan får nåt 

forskningsprojekt eller åker iväg eller nåt sånt.. att man i sista stund får ta nånting.. och då är ju 

förutsättningarna för att göra en bra kurs ganska dålig.” (IP 6) 

En del tycker även att det är stressade med elever som inte registrerar sig på kurser eller till 

tentor, det kan innebära extra arbete för dem. 

  

5.2 Generella motståndsresurser (GMR) och copingstrategier 

Vi kan se att det finns fyra generella motståndsresurser hos universitetslärare: att ta hand om sig 

själv, att ha en egen strategi, goda relationer och gränssättning. 

  

5.2.1 Ta hand om sig själv 

För en del är regelbunden motion, ordentligt med sömn och en sund kost en bra grund att stå på. 

De upplever också att det kan vara avslappnande med yoga eller massage. 

“Jag försöker att motionera.” ( IP 4) 

  

 “Sen handlar ju stress mycket om att man lär sig mycket själv om vad som är viktigt. Att man 

ska sova, äta, träna och gå ut med hunden.” ( IP 6) 

För att kunna hantera stress bättre är det viktigt för många att i förebyggande syfte ta hand om 

sig själva och speciellt under de perioder med högre arbetsbelastning som i slutet av terminen. 

En del förklarar att de hanterar sina stressorer med hjälp av stöd från familj och vänner genom att 

de tar en större del av ansvaret hemma eller att finnas till hands att prata med om sin stress. 

Resurser som finns på det högre lärosätet är till exempel att de kan delta i mindfullness. 

Det är också många som anser att kunna hantera stressen bättre genom att ha fritidsintressen. 

  

5.2.2 Ha en egen copingstrategi 

Genom att ha en egen strategi kan universitetslärares hantera stressorer på sitt eget individuella 

sätt. 

“Vad kommer först?.. och så gör jag det. Hur bra måste jag göra det?..” (IP 5) 

De skaffar sig en erfarenhet av vad som fungerar just för dem vid tillfällen av hög 

arbetsbelastning och under stress. 

  

Det kan vara mentala visioner om att inte enbart titta på det berg med uppgifter man har att göra 

utan att fokusera på det man faktiskt har gjort. Det går att bryta ner arbetet i mindre delar och ta 

en sak i taget, prioritera det viktigaste (vilket ofta var studenterna) först. 

“Om jag ska fixa iordning den här saken så bryter man ner den till tio grejer som är väldigt 

hanterbara. Där man snabbt kan pricka av några saker, för då känns det som att man är på 

gång” (IP 1) 
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Fokusera på sin uppgift (inte klaga högt) och ta det som det kommer, men det framhålls även 

faktorer som planering och framförhållning som framgångsrika strategier. 

“Planering och framförhållning är helt enkelt ett alldeles utmärkt sätt att förebygga stress” 

(IP 2) 

De har ett personligt förhållningssätt och en individuell strategi kring sin hantering av stress. 

Begreppet “good enough” används ibland då allt arbete inte behöver vara helt perfekt, ibland 

räcker det med ett arbete som är bra nog. 

  

De copingstrategier vi ser framträder är oftast positiva, men det framträder ibland även negativa 

strategier som till exempel hanteringen av mängden mail av olika slag. 

Men väntar man några dagar så har det ju oftast löst sig själv liksom.. (IP 5) 

Universitetslärarna väljer sina prioriteringar för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

  

5.2.3 Goda relationer med kollegor 

Flertalet intervjupersoner upplever att de trivs på arbetsplatsen och att de pratar med varandra 

och känner sig trygga. 

“Jag känner mig trygg och gillar mitt rum och med arbetskollegor runt omkring mig så blir jag 

lugn” (IP 6) 

Det finns en känsla av att de bryr sig om varandra vilket bidrar till en ökad tillit. 

  

Många upplevde att de inte får så mycket introduktion till organisationen som de önskar när de är 

nya på lärosätet, men de upplever ändå att kollegorna bryr sig och finns där om de har frågor. 

“Det är faktiskt så att vi har fått beröm av de som varit nya, vi tar hand om dom och får in dom i 

fikarummet.”  (IP 2) 

Kommunikationen sker i dagliga samtal och möten med kollegor. 

  

De skapar relationer trots att arbetet i sig är individualistiskt. 

“Arbetsplatsen funkar ju ändå på ett bra sätt tycker jag, även fast vi inte pratar så mycket.”(IP 

6) 

Universitetslärarna har sina egna arbetsrum, men sitter samlade i en avdelning av lärosätet. 

  

5.2.4 Gränssättning mot för mycket arbete 

Som universitetslärare har du flera uppgifter samtidigt och det gäller att sortera och förstå vad 

som är viktigt. 

“Ordet nej är ju till exempel väldigt bra. Ibland att säga: nej jag gör inte detta nu.. vill inte, 

hinner inte.” (IP 2) 

Det är även svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. Ett sätt att att ta hand om sig själv är 

att tacka nej. 

“Jag har sagt lite för mycket ja, men jag måste bli skarpare på att säga nej.” (IP 4) 
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Det kan innebära att tacka nej till extra arbete eller möten trots viljan att vara tillgänglig. 

  

5.3 KASAM 

  

5.3.1 Meningsfullhet genom intresse och bekräftelse 

Meningsfullheten i det högre lärosätet går att finna i möten med studenter, i form av bekräftelse 

och intresse, men också i studenters egen utveckling och framgång. 

“Det är också en utvecklande och stimulerande att träffa dagens ungdomar.” (IP 3) 

De skapar meningsfullhet genom att träffa studenter och det blir utvecklade för dem i sitt arbete, 

det anses även roligt att bidra till studenternas lärande. 

  

En annan faktor är friheten i arbetet, i mycket av arbetet finns möjlighet att själv välja och 

planera sina kurser och hur de förlägger arbetstiden samtidigt som detta är en stressor. 

“De positiva delarna är ju friheten, vi är ju otroligt fria vi lärare för att vi styr.. det är ju nästan 

som ett eget företag, vi styr över vår egen arbetstid.. men det gör man ju inte riktig.” (IP 6) 

Det ger både meningsfullhet och stress genom att universitetslärarna får lägga upp och planera 

sitt eget arbete. 

  

Det finns en meningsfullhet i känslan av att de behärskar sitt ämne och har ett stort intresse inom 

sitt område. 

 “Det roligaste är nog att det är varierande arbetsuppgifter.” (IP 1) 

Variationen i arbetet med flera olika arbetsuppgifter är stimulerande, det är vanligt att en 

universitetslärare har flera kurser samt forskningsuppdrag upptill. Det ger även en stor 

meningsfullhet att gå till jobbet och träffa kollegor. 

  

 5.3.2 Begriplighet som i att förstå sin arbetsroll 

När en nyanställd kommer till arbetsplatsen får den ingen större introduktion och det kan 

upplevas som stressande för den nyanställda och även för de som jobbat där ett tag. Det borde 

finnas ett introduktionsprogram för nyanställda, även möjligen en mentor som kan hjälpa den 

nyanställda att komma på plats och få mer inblick i organisationen. 

“Är det nån som är ny och ska ta en kurs så överlämnar man det materialet som jag körde förra 

året. Använd det du vill, gör det du vill och kom jättegärna och fråga.” (IP 2) 

En annan faktor av begriplighet är att om det är någon ny som ska ta hand om en kurs så lämnar 

föregående över material som tidigare har använts i kursen. Universitetslärare lär genom att fråga 

hur de andra har genomför en uppgift. 

  

 Det finns en känsla av att de har varandra, de är inte ensamma om att uppleva stress. 

“Det hjälper kanske inte själva stressituationen, men det hjälper känslan att jag är inte ensam i 

världen. “ (IP 5) 



22 
 

De delar en gemenskap och förstår varandras arbetssituation samtidigt som de inte brukar prata 

om den upplevda stressen på arbetsplatsen. Det krävs att universitetslärare ska fokusera på sina 

uppgifter istället för att klaga. 

  

Begripligheten innefattar känslan av vilken roll och betydelse man har i organisationen och där 

visar det sig att det finns en tydlig uppgift, men det uppstår ibland en brist på kommunikation då 

organisationen inte alltid lyssnar eller tar till sig medarbetarnas erfarenheter eller åsikter till 

beslut. 

 “Ju tidigare man får reda på saker och ting desto bättre förutsättningar har man ju för att göra 

ett bättre jobb. (IP 6) 

  

En brist på begripligheten är att universitetslärarna känner att de vill ha mer kontroll över vilka 

kurser de kommer att ha ansvar över. 

  

5.3.3 Hanterbarhet i form av stöd och resurser 

Hanterbarhet kan uttryckas i resurser i arbetet såsom stöd av kollegor, tid, men även tillgång till 

undervisningssalar, datorer och kopieringsmaskiner. 

“Alla upplever nog stress, men vissa har svårt med stress” (IP 1) 

  

“det gör ju lätt att det tippar, jag är ofta på gränsen, ja, jo tyvärr”  (IP 5) 

  

“Ja det kan jag också göra, jag mår ganska dåligt när jag har lite att göra, så jag behöver vara 

lite triggad så för att jag ska tycka att livet är roligt.” (IP 6) 

  

De hanteringsstrategier som har kommit upp är att de försöker ta sig tid till att träna, 

problembaserad coping, mindfullness och att tänka positivt. En del upplever att de är över 

gränsen för stress som de inte mår bra av, medan andra anser att det är så arbetskulturen är och 

det får man acceptera. 

Trivsel är en viktig faktor i hanterbarheten då samarbeten och förståelse för varandras arbete är 

av stor vikt. Generellt är den upplevda hanterbarheten låg på arbetsplatsen då det upplevs som att 

det hinner uppstå för mycket stress innan universitetslärare tar tag i problemen. 

  

Tiden som resurs är begränsad för en universitetslärare, de har många uppgifter och olika 

uppgifter. 

“..och det är inte det att du får tråkigare saker att göra utan det kan vara jätteroliga saker, det 

är bara det att du hinner inte med det.” (IP 4) 

En hanteringsstrategi är att försöka omförhandla deadlines efterhand för att kunna hantera 

tidsbristen, det är också viktigt för en del universitetslärare att kunna släppa kontrollbehovet och 

kunna delegera ut till kollegor. 
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Som universitetslärare finns möjligheten att jobba hemifrån. De har möjlighet att ta med sig de 

resurser som krävs hem. Det krävs främst en bärbar dator, inloggning till det interna 

datorsystemet finns. 

“Det kan va ganska frustrerande om man behöver lösa nånting med andra kurser eller nånting 

så är folk inte här och inte här.” (IP 5) 

En del tycker att det kan stressa och vara frustrerande om kollegor jobbar hemifrån, det kan då 

bli jobbigt om det är någonting som behöver lösas tillsammans med en gång och om då ingen är 

på plats kan det ta längre tid och det kan vara en orsak till stress. 

  

5.4 Lärande genom erfarenheter 

Genom individuell reflektion finns det en klart utvecklad personlig kunskap hos 

universitetslärare, det visar sig genom olika personliga strategier såsom mental träning och 

fokusering på uppgiften på olika sätt. Den andra delen av erfarenhetsbaserat lärande, social 

kunskap, framträder inte lika tydligt i empirin. Det kan vara vad universitetslärarna lär sig av 

varandra eller av arbetsplatskulturen som skapats där. 

  

5.4.1 Personlig kunskap genom reflektion 

När en kurs ska genomföras och om universitetslärarna är mer än en kan det bli problem om en 

av dem är sjuk till exempel eftersom de behöver samarbete för att kunna genomföra målen i 

kursen. 

“Arbetet är positivt i det stora hela, men det är en nackdel att vi är otroligt individualistiska” (IP 

4) 

  

“Man reflekterar ju själv, till viss del, över arbetsbelastningen, men inte tillsammans, nej.“(IP 6) 

Det är både positivt och negativt att arbetet är så individuellt, en del passar det bra och en del 

passar det mindre bra. 

  

Lärande genom erfarenheter kan ske på gott och ont, den egna upplevelsen omvandlas till ny 

personlig kunskap. 

“ Men inte såhär konkret, det var ingen som sa till mig att tentor ska vara rättade efter tre 

veckor, utan det var sådant som man upptäckte” (IP 6) 

Som nyanställd inom ett högre lärosäte är det ingen som säger till dig hur det ska gå till, det är 

sådant som universitetlärarna får lära sig själva. Att tentorna ska vara rättade efter tre veckor är 

ett exempel på saker som universitetslärarna får lära sig på egen hand utan någon introduktion 

från kollegor som har jobbat längre på samma arbetsplats. 

  

Universitetslärarna visar att de är medvetna om värdet av lärande av erfarenheter, men att det är 

samtidigt ständiga förändringar i arbetsmiljön och rutiner. 
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“Man kanske sätter sig ner och funderar på det är man ska göra så att det blir lättare nästa 

gång man ska göra det men nästa gång ska bli lättare för då kanske man har bytt lärosystem och 

då tar det ju längre tid.” (IP 5) 

Studenter och klasser upplevs också som olika från år till år, de formar sig efterhand, men har 

alltid olika sätt att arbeta och behov av stöd. 

  

Universitetslärarna har alla olika personligheter och har därför också olika individuella coping 

strategier att möta stress. 

“ vi har alla olika sätt att klara av det på” (IP 6) 

  

“..så fort jag känner den klumpen i magen du vet då är det ju en signal och då kör jag 

problembaserad coping och det är jag ganska bra på.” (IP 3) 

Det kan till exempel vara att skriva listor eller att jobba hemifrån. Detta har de lärt sig genom 

erfarenhet. De upplever till exempel att det är lugnare att jobba hemifrån, de har sina resurser i 

den bärbara datorn, de reflekterar kring att de inte blir lika många avbrott i arbetet och att de får 

mer uträttat under sin arbetstid, vilket gör att de fortsättningsvis väljer att jobba hemifrån vid 

behov. 

  

5.4.2 Social kunskap genom möten 

Universitetslärarna utbyter erfarenheter med andra på arbetsplatsen på flera sätt, det kan till 

exempel vara att hjälpa varandra med tips om vad som fungerar som undervisningsmaterial, de 

lär sig hur de kan förhålla sig till stressorer genom att prata med varandra på fikaraster och på 

lunchrasten, de har möjligheten att kunna knacka på hos kollegor om de behöver prata, de får ta 

del av varandras kursmaterial om man vill, de pratar med de kollegor som står en nära om stress 

och de löser problem genom att prata med varandra i korridorerna. 

“Sen blir det ju lite luncher och så att man frågar runt "har du jag gjorde det här och det här.. 

har du testat att köra dessa uppgifter med studenterna? - Ja det har jag. - Funkar det? Ja, jo 

men tänk på det här." Och det hjälper ju också att man känner sig lite så.. då har jag inte tänkt 

fel liksom ..” (IP 5) 

  

Trots flera sätt att utbyta erfarenheter upplever universitetslärarna känslan att av att inte kunna/ 

vilja be om hjälp med arbetsuppgifter vid behov eftersom de vet att kollegorna har det lika 

stressigt som de själva och vill därmed inte belasta varandra mer heller. 

“ Sen vet man ju att dom har ju också fullt upp så man vet ju att de inte har hur mycket tid som 

helst att så att säga stötta” (IP 4) 

  

“ Sen pratar jag med några kollegor och då visar det sig att många har stressproblem när man 

väl har ett “case” att prata om. (IP 1) 
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Samtidigt så löser de ändå de problem som uppstår med varandra på plats. 

 “Vi snackar om det i korridoren och löser det informellt 99 fall av 100 vågar jag nog påstå.” 

  

Universitetslärarna tipsar varandra om vad som kan få en att må bra, till exempel om någon 

upplever att den har varit på ett bra yogapass och kände att det hjälpte individen så kan individen 

tipsa sina kollegor vidare om detta, men också vad som händer om stressen har gått för långt. 

“kollegorna har pratat om att det alltid kan va bra med yoga, att det är bra att slappna av.” (IP 

5) 

  

“det har väl blivit mer accepterat att prata om det för vi har en kollega som gått in i väggen och 

då kan man liksom inte blunda för det och då har det också blivit mer aktuellt.” (IP 4) 

De flesta upplever att kollegorna finns där för dem, att de kan prata med dem om de känner att de 

behöver stöd. 

  

De flesta upplever att ju längre de är på lärosätet desto mer erfarenheter och trygghet upplever 

de, men också att de kan ta med sig erfarenheter från tidigare arbetsplatser in i ny kontext. 

“om nån professor som har jobbat här i 10-15-20 år går i pension, då tar dom ju med sig hela 

sin specialitet och det blir ett jättehål. (IP 5) 

  

“Man ser lite av de rutinerade, de kan verkligen säga nej. De har lärt sig det. … säga nej oavsett 

vilka konsekvenser det får. och det kanske är den strategin man måste ha man kan inte ta ansvar 

för att man har sagt nej, det blir mer en fråga för arbetsgivaren.” (IP 4 

  

“Jag tycker om många olika erfarenheter, man kan flytta med sig det mellan miljöer” (IP 1) 

  

När det kommer en nyanställd till arbetsplatsen har de möjlighet att dela med sig av rutiner och 

erfarenheter, men oftast upplever den som är ny att de själva får fråga sig fram och testa vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. 

  

“Historiskt sett har det varit väldigt dåligt med att lära upp nyanställda” (IP 1) 

  

 “Man fick fråga sig fram mycket.  Jag hade ju velat ha nån form av mentor eller liknande.” 

 (IP 4) 

  

“Hur vad det man gjorde.. det är nog mycket de kollegor som finns, de man har runt sig.. och det 

finns ju introduktionsdagar och vi har pratat om det att det kanske vore lämpligt att visst lite 

öronmärka en person som de nya kan ha första året” (IP 5) 

Bristen på information till nyanställda är något de är medvetna om och har planer på att förändra, 

det finns ideer om att ha en mentor eller en mer förberedande introduktion. 
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6. Diskussion 

Syftet är att studera hur universitetslärare lär sig att hantera stressorer på arbetsplatsen, utifrån 

analys av erfarenhetsbaserat lärande och känsla av sammanhang. Därför har vi valt att utgå från 

modellerna i vår diskussion och dess olika avsnitt. 

  

6.1 Universitetslärarnas konkreta upplevelser av stressorer 

I vår studie ser vi att universitetslärare upplever stressorer på arbetsplatsen. Det framkommer att 

störande avbrott i arbetet och krav på tillgänglighet, tidsbrist att klara av arbetsuppgifter och 

“negativa” överraskningar är stressande faktorer. De finns många likheter med tidigare forskning 

och vårt resultat som visar vilka stressorer universitetslärare kan uppleva. Den stressor som visar 

sig tydligast i både vårt resultat och tidigare forskning (Högskoleverket, 2008) är tidspress. 

Andra faktorer som också är vanliga är avbrott i arbetet och hög arbetsbelastning. Gillespie, 

Walsh, Winefield, Dua och Stough (2010) framhäver också brist på resurser i form av till 

exempel socialt stöd som en stor stressor. 

I vår studie kan vi också se att det finns en brist av resurser till socialt stöd. Som nyanställd på 

arbetsplatsen får universitetsläraren inte en tillräcklig introduktion, utan får klara sig i princip 

helt själv. Det kan upplevas som en stressfaktor hos den nyanställda, men även för dem som 

jobbar där sen tidigare. Det är ingen som berättar för de nya hur de ska ta sig an olika uppgifter 

och det är en del som upplever att de skulle vilja ha haft en mentor när de började arbeta där. Att 

ta hand om nyanställda genom till exempel en mentor eller en tydligare introduktion anser vi är 

något de skulle behöva bli bättre på. Vi menar att det är en viktig aspekt att känna sig trygg när 

man börjar på en arbetsplats, det är också lättare att komma in i arbetet om den nyanställda vet 

hur arbetsplatsen fungerar. Några universitetslärare nämnde att de ska försöka att bli bättre på 

den punkten och verkligen se till så att de nyanställda får en mentor eller en riktig introduktion. 

Detta ser vi som en bra lösning om de gör en sådan förändring. Samtidigt som det är bra på ett 

sätt att inte ha någon introduktion eftersom den nyanställde får lära sig på egen hand och på så 

sätt skapar individen sina egna erfarenheter. Det är viktigt att ha en tydlighet mellan vad 

individen bör få för introduktion på arbetsplatsen och vad individen bör lära sig själv. 

Om individen aldrig behöver lösa sina problem själv uppstår det sällan nya erfarenheter eller 

lärande hos individen. Det är en viktig aspekt att individen får lära sig att lösa olika problem och 

ta med sig erfarenhet ifrån det individen lär sig (Kolb, 1984). 

Stressen är tydlig på arbetsplatsen och alla blir utsatta av det någon gång, både negativt och 

positivt. Flera tar upp en kollega som har mått dåligt, gått in i väggen och har fått sjukskriva sig. 

När de pratar om stress tar de upp kollegan för att kunna koppla och reflektera över sin egen 

stress och hur stress hanteras på arbetsplatsen. 

  

6.2 Observationer/reflektioner över arbetsbelastning och stressorer 

Universitetslärarna har en kollega som har upplevt så mycket stress att individen har fått 

sjukskrivna sig, det har också bidragit till att de reflekterar över sin situation. Det är inte förrän vi 
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frågar om hur de hanterar stressorer på arbetsplatsen som de kommer att tänka på kollegan som 

har fått sjukskriva sig. Det uppstår då en reflektion om hur individen har fått hjälp av 

arbetsplatsen och så vidare. De upplever att det är mer accepterat att prata om stress efter 

erfarenheten de har fått uppleva, att en kollega drabbats av arbetsrelaterad stress. 

  

I resultatet av vår studie kan vi se att observationer och reflektioner fås genom att de individuellt 

reflekterar över stressorer som arbetsbelastning, men att de tillsammans inte gör det i lika stor 

omfattning. Tillsammans reflekterar de vid behov av problemlösning till exempel löser de 

mycket genom att prata med varandra i korridoren. De hjälper också varandra med hur de kan 

hantera föreläsningar och studenter på ett bra sätt. 

I tidigare forskning menar de att strategier (Hasson, 2005) och reflektion (Mortari, 2012) är 

friskfaktorer för individen för att kunna hantera stressorer på arbetsplatsen. 

Reflektion ingår i Kolbs cirkel (1984) där erfarenhetsbaserat lärande handlar om människans 

förståelse av sina handlingar som vidare kan ge ny förståelse till nytt lärande. Denna tillgång 

menar vi borde utnyttjas bättre genom att ta tillvara på all kunskap som finns inom 

universitetslärarna. Genom att medvetet reflektera och fråga varandra om hur de har gjort 

tidigare i liknande situationer som kollegorna har erfarenhet av skapas både engagemang och 

förståelse. Det kan också upplevas positivt att någon bekräftar ens kunskap och är intresserad av 

att ta del av hur de löste sina uppgifter på ett hanterbart sätt. 

  

Universitetslärarna minns tydligt hur det var att vara ny på arbetsplatsen, de reflekterar också 

över det när det kommer nya kollegor som anställs vid lärosätet. De finns många tankar om hur 

de tycker att det borde vara för de nya, men det har inte gått vidare till handling. Det finns inte 

mycket tid till gemensamma reflektioner eller att ta sig tid till att hjälpa någon med sina uppgifter 

bara för att man är ny. Däremot svarar de gärna på enkla frågor, men det finns inte tid till större 

engagemang. 

Reflektion kan ske både individuellt och tillsammans genom personlig och social kunskap. 

Genom att medvetet reflektera mera kan universitetslärare främja sitt lärande i att hantera stress. 

Det vi studerar i vår studie är hur universitetslärare hanterar stressorer, i vårt resultat kan vi se att 

alla individer har olika copingstrategier för att hantera stress. De reflekterar över vad som är bra 

och dåligt i sitt sätt att jobba och har efter erfarenheter kommit fram till vad som passar dem 

bäst. Vi ser att varje universitetslärare är unik och det är sex stycken olika berättelser, 

förutsättningar och villkor som framkommer i vår studie. Att förhålla sig till dessa med en 

generell copingstrategi som passar alla är en stor utmaning för en ledare och en organisation. 

Istället har samtliga av våra intervjupersoner utvecklat egna copingstrategier för att hantera sin 

stressade arbetsvardag. De skrev listor, planerade och prioriterade. 

Även Nilsson, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) menar att en identifierad hälsoresurs på 

en arbetsplats är att diskutera, återkoppla och främja resurser som finns tillgängliga på en 

arbetsplats. Detta menar vi att de kan vara mer medvetna om på det lärosäte vi har studerat, det 

finns ett behov av en större känsla av sammanhang mycket beroende på de omorganisationer 
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som hela tiden görs på avdelningen. Det kan vara ett nytt datasystem eller en flytt till nya lokaler 

som skapar förändrade strukturer att förhålla sig till och begripa. 

Hasson (2005) menar att KASAM hjälper att förstå och identifiera stress, likaså menar vi att 

genom att stärka KASAM ökar också den sociala kunskapen i erfarenhetsbaserat lärande. 

I högskoleverkets rapport (2008) finns det likheter med vårt resultat, till exempel upplever flera 

en ständig tidspress i arbetet och en känsla av att aldrig riktigt hinna ikapp. Vi menar att det 

också kan vara svårt att ta sig tid att reflektera, att det inte är något de klarar av att prioritera. 

Reflektionen i situationen är viktig för hur individen lär sig. En viktig sak för lärandet är att 

individen får testa olika lösningar för att komma fram till vad problemet är (Döös, 1997). 

  

6.3 Skapande av teorier, hypoteser och generaliseringar för att  kunna utvecklas 

En sak som vi vill lyfta fram är att i erfarenhetsbaserat lärande så betyder det inte att alla 

erfarenheter leder till lärande. Om du till exempel kan cykla lär du inte dig något nytt varje gång 

du sätter dig på sadeln, det är en erfarenhet sedan innan. Däremot om det är en person som aldrig 

har cyklat och inte vet hur man gör så lär sig den individen av erfarenheten och det är på så vis 

erfarenhetsbaserat lärande uppstår. Det är också det som Döös (1997) tar upp i sin avhandling att 

om en individ påbörjat en process med att lösa ett problem och sen slutar för dagen, då tar någon 

annan över och den förste går miste om chansen till den nya erfarenhet som det hade kunnat leda 

till. Det vi har kunnat se är att det oftast är när det är problem som uppstår som individerna 

försöker hitta strategier för att kunna lösa problemet och det är oftast då erfarenheter blir till 

lärande. 

  

6.4 Pröva och omsätta nya idéer i praktiken  (copingstrategier) 

I vår studie framkommer det tydligt att alla individer har olika copingstrategier, alla har utvecklat 

det som funkar bäst för individen själv. De copingstrategier som framkommer i vårt resultat är 

till exempel att bryta ner saker i mindre bitar och att tänka positivt. I en studie som är genomförd 

på ett sjukhus i Sverige (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012) och en studie som har 

genomförts i skolmiljö på personal (Cole, Hayes, Jones & Shah, 2013) beskriver de hur en av de 

viktigaste copingstrategierna de har på sin arbetsplats är att få socialt stöd av varandra. 

Det är en motsägelse gentemot vår studie, där det framkommer att de inte behöver socialt stöd av 

varandra för att kunna hantera arbetssituationen eftersom arbetet är så individuellt. Då väljer vi 

att först jämföra vår studie med den studien som genomfördes i skolmiljön, den tidigare 

forskning som genomfördes i skolmiljön fokuserade på copingstrategier efter ett trauma. Då 

anser vi att skillnaderna kan vara stora eftersom om det är ett trauma i skolmiljön som får 

personerna att tänka på copingstrategier är en stor skillnad gentemot att ha copingstrategier för 

att kunna hantera stressorer på arbetsplatsen. I studien som handlar om trauma anser vi att det är 

en självklarhet att det är viktigt att få socialt stöd av varandra, det är i liknande kontext men helt 

olika situationer. Vi väljer att även jämföra studien som genomfördes i sjukhusmiljön med vår 

studie. Vi är medvetna om att det är olika kontexter och att det kan vara skillnad mellan 

sjukhusmiljö och universitetsmiljö samtidigt som de båda två är arbetsplatser i Sverige som 

arbetar med människor. Arbetet i universitetsmiljö är väldigt individuellt som vi nämner lite kort 
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ovan och det känns som att de flesta trivs med det och upplever det som en frihet att de själva 

kan påverka sina arbetstider och hur de ska lägga upp tiden på olika sätt. Samtidigt som de tycker 

att detta är skönt upplever flera sig som ensamma. Vi tänker även att det möjligen är vad man är 

van vid. I sjukhusmiljön kan de vara vana vid att det finns andra personer runt omkring som kan 

hjälpa till och finnas till hands om det skulle behövas. Samtidigt som att i universitetsmiljön är 

de vana vid att vara individuella och på så vis känner de att det finns andra sätt att hantera sin 

arbetssituation på. 

I vår studie framkommer det att alla har olika sätt att hantera sin situation på och det är en röd 

tråd i hela vårt resultat, vilket vi tycker är intressant att diskutera. Varför är det så att vi alla har 

olika sätt att hantera stress? Vi tror att det handlar mycket om erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 

1984), då vi alla har olika erfarenheter och vi lär olika utifrån våra erfarenheter. Vi har alla lärt in 

oss på olika copingstrategier med tiden. Det visar på att det är viktigt att det finns olika sätt att 

hantera saker på, vissa saker fungerar bra för någon samtidigt som det kanske inte alls fungerar 

lika bra för någon annan. En annan viktigt sak vi har kunnat se i vår studie är varför det blir så att 

nästan alla jobbar övertid och att arbetsgivaren förväntar sig detta? Samtidigt blir det ändå något 

universitetsläraren väljer, för ingen kan tvinga dem att sitta kvar där, det handlar om att de 

pressar sig själva. Vi anser att utifrån det vi har sett så borde det finnas tydligare riktlinjer vilket 

kan medföra att det inte blir lika mycket övertid och att universtitetsläraren inte får mer uppgifter 

än vad man hinner med. Hur detta skulle kunna gå att lösa tror vi däremot är en väldigt stor 

utmaning. Det finns även personer som tycker att det är skönt med en viss mängs stress för det 

ger fokus på arbetsuppgifterna eller ökar arbetsmotivationen och att de jobbar bättre då. Det 

bästa skulle vara om man kunde hitta en lösning som passar för alla men inom ramen för de 

timmarna som universitetsläraren har per vecka. 

  

Friheten i att bestämma över sin tid, planering och hur man väljer att arbeta vill de nog behålla 

samtidigt som friheten ger en stress att kontrollera och hantera arbetsuppgifterna på ett bra sätt. 

Antonovsky (2005) anser att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för individens 

välbefinnande, det framkommer i vår studie att det som är mest meningsfullt också kan visa sig 

vara en stressfaktor i slutändan. En del universitetslärare har svårt för gränssättning både när det 

gäller tillgänglighet för studenter och kollegor, men också i att tacka nej till för mycket 

arbetsansvar. Detta hänger också samman med oron för kvalitetsfaktorn som en del bekymrar sig 

över då det inte finns lika mycket tid till förberedelse och fördjupning i en kurs. 

Vi kan se i vår studie och i tidigare forskning att det är viktigt att göra större satsningar på att 

hantera stress för universitetslärare, då både vi i vår studie och i de vetenskapliga artiklarna 

kunde se att det behövs. 

  

Vidare har det genomförts en studie på gymnasielärare där fokus var på att utvärdera 

effektiviteten av copingstrategier (Austin, Shah & Muncher, 2005). Vidare menar de att lärare 

med hög stressnivå ofta använde sig av negativa copingstrategier såsom att undvika det som 

behöver göras. De lärarna med låg stressnivå använde sig av positiva copingstrategier och den 

mest använda var planerad problemlösning. Resultatet visade även att de med låg stressnivå 
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motionerar oftare (ibid.). I vår studie fokuserade vi mest på vilka copingsstrategier 

universitetslärarna använder för att klara av att hantera stressorer. Vi har även valt att kolla på 

vilka stressorer universitetslärarna upplever och inte om de har hög eller låg stressnivå som 

studien på gymnasielärare fokuserar på (Austin, Shah & Muncher, 2005). Vi menar att det är 

intressant att hitta likheter och skillnader mellan denna studie och vår egen eftersom de befinner 

sig i likadan kontext och har likadan inriktning. Vi tycker att det är intressant att i deras studie 

kan de se att de med låg stressnivå använder sig av positiva copingstrategier gentemot de med 

hög stressnivå använder sig av negativa copingstrategier. Det är en intressant aspekt att se det 

hela ur, det är intressant att se att copingsstrategier kan vara något negativt, för vi tänkte att 

copingstrategier var något positivt när vi ser till vårt resultat. En negativ copingsstrategi som vi 

kan se i vårt resultat är att om universitetsläraren undviker att svara på ett mail har oftast 

problemet löst sig självt efter några dagar och det anser vi är ett mindre bra sätt. Alla val som 

görs är individuella och väljer individen att använda sig av en negativ copingstrategi är det lätt 

att hamna i en ond cirkel. En copingstrategi är oavsett positiv eller negativ individens sätt att 

hantera stressorer, även fast den är negativ kan den fungera på individen. Vi anser att det kan 

vara bra att belysa olika copingstrategier eller utbyta erfarenheter för att inte hamna i en ond 

cirkel, att ta vara på varandras erfarenhet kan göra så att individen kan reflektera och försöka lära 

sig att skapa andra copingstrategier när problem uppstår. Om individen undviker allt som skapar 

stress anser vi att det kan skapa mer ohälsa och problemen blir större. För förr eller senare 

behöver individen ändå ta tag i problemet. 

  

6.5 KASAM 

I början av vår studie la vi fokus på hanterbarhet, men när vi sedan såg resultatet av intervjuerna 

visade det sig att begriplighet och meningsfullhet var lika framträdande. Dessa tre komponenter 

stödjer och kompletterar varandra i begreppet känsla av sammanhang. (Antonovsky, 2005) 

I vår studie visade det sig att universitetslärare fann meningsfullheten i intresse och bekräftelse 

till exempel i mötet med studenter och det egna intresset i sitt ämne. Begripligheten fanns i att 

förstå sin arbetsroll till exempel genom att kunna planerna sina kurser i god tid. Hanterbarheten 

fanns i resurser som till exempel tid och kollegor.  

Vi menar att alla dessa faktorer bildar tillsammans en möjlighet till en väl fungerande arbetsplats 

där universitetslärarna mår bra och kan utvecklas i sin kompetens. Trots detta så finns det en 

arbetsbelastning som är svår att förhålla sig till. Det finns perioder av mindre arbetsuppgifter och 

det finns perioder, som i slutet av vårterminen, där arbetsbördan känns tung för många. Detta är 

också svårt att planera bort eller ha en framförhållning till som underlättar. Dessa perioder av 

högre stress kräver också mer av universitetslärarna. Denna belastningsbalans (ibid.) klarar 

individer med stark KASAM av bättre än de med svag KASAM. Eftersom Antonovsky (2005) 

också menar att KASAM är dynamiskt genom livet så är det ingenting man föds med utan det är 

något man förvärvar och upprätthåller genom träning och de erfarenheter man samlar på sig. 

I en studie (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012) identifierade man positivt upplevda 

arbetsrelaterade faktorer som ett öppet arbetsklimat genom diskussioner och inflytande, men 

också arbetskollegornas stöd till varandra som en resurs. 
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Vi menar att universitetslärarna har allt att vinna på att försöka stärka känslan av sammanhang 

(KASAM) på arbetsplatsen och inte låta universitetslärarna vara nöjda med sin situation och sin 

hanterbarhet av sina egna uppgifter utan se sig om och undersöka vad de kan skapa tillsammans. 

Hur de kan hjälpa, stötta och bekräfta varandra genom att både få berätta om hur de hanterar sin 

arbetsbelastning, men även genom att lyssna till någon annans berättelse och reflektion. Detta 

kan vi se likheter med i studier som tar upp känslan av sammanhang (Månsson, 2008) och 

(Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). I vår studie kan vi se att universitetslärarna har 

olika förmågor att hantera stress och de använder sig av olika copingstrategier för att möta 

stressorerna och en del menar också att känslan av att inte vara ensam om sin stress är viktig för 

välbefinnandet och ger en känsla av att klara av saker tillsammans. 

Som student menar vi att man upplever skolan som en enhet där kunskap och lärande finns 

samlat och där lärarna är viktiga pusselbitar. 

Ur universitetslärarnas perspektiv ser vi i vår studie att det finns en gemenskap som kan 

förstärkas och förtydligas genom att se sig själva mer som en enhet i istället för individualister. 

Vi menar då att en självklarhet för att vilja delta i en gemenskap är att alla som deltar har en rätt 

till att göra sin röst hörd och att få vara med att bestämma över sin situation. Enheten skolan 

behöver då i sin tur visa att varje universitetslärare är viktig för helheten genom att låta de vara 

med och bestämma i beslut som rör deras arbetsmiljö och arbetssituation. Motivationen till 

deltagande i en gemenskap är att deltagarna får en naturlig belöning i sin medbestämmanderätt. 

Antonovsky (2005) anser att rätten att få vara med och bestämma också ger en känsla av kontroll 

och hanterbarhet. 

Universitetslärarna gillar variationen och friheten i sitt arbete, detta menar vi också kräver att de 

själva sätter gränser för hur mycket arbetsbelastning de klarar av. Många ser sina uppgifter som 

roliga och intressanta, vilket också gör att de lättare tar på sig mycket uppgifter såsom kurser, 

forskningsprojekt, möten och samtal. I vår studie framkommer även att i en universitetslärares 

vardag uppstår det ibland “negativa” överraskningar som att tekniken strular eller att man får ta 

över någon annans kurs i sista minuten. Detta medför en ännu högre arbetsbelastning och vi 

menar då att det som från början var tänkt som roligt och motiverande övergår i något som 

upplevs stressande och negativt. Månsson (2008) visar i sin rapport att de som agerar aktivt och 

löser problem som uppstår istället för att avvakta eller inte agera alls behåller i högre grad sin 

hälsa och förmåga att hantera stress. Vi menar att agera aktivt på oförutsedda händelser kan alltså 

vara att tacka nej till uppdrag och sätta sina egna gränser för vad som är hanterbart för sig själv 

och sin arbetssituation. Detta tror vi medför en större arbetsglädje i de uppdrag man väljer att ta 

och en ökad kvalitetsfaktor i lärandet både hos studenterna och lärarnas egen utveckling. 

  

  

6.6 Kopplingen mellan KASAM och erfarenhetsbaserat lärande 

I vår studie kan vi se stora likheter i vårt resultat mellan resultatet av hanterbarheten och 

personlig kunskap. Hanterbarheten och personlig kunskap, deras likheter är att de båda handlar 

om vilka strategier som individerna har för att kunna hantera olika stressituationer. Detta ser vi 

som en styrka då vi kan se likheter mellan teorierna KASAM och erfarenhetsbaserat lärande. Det 



32 
 

är även därför vi har valt just dessa teorier eftersom de kompletterar varandra och det känner vi 

att de syns tydligt och klart i resultatet. Som exempel i vårt resultat under hanterbarhet kan vi se 

att hanterbarhet handlar till stor del om resurser så som tid, tillgång till undervisningssalar, att 

kopieringsmaskinerna fungerar. För att inte stressa upp sig över att dessa saker ibland inte 

fungerar har alla olika copingstrategier för att kunna hantera det som till exempel att kunna tänka 

positivt. När vi ser till personlig kunskap i vårt resultat kan vi också se att det handlar om olika 

copingstrategier och att det handlar om att alla är olika som individer. Alla har lärt sig olika 

utifrån sina erfarenheter och därför har de skapat olika copingstrategier längs vägen. En del 

copingstrategier är till exempel att jobba hemifrån för att slippa avbrott. Likheter är att KASAM 

är en känsla av sammanhang gentemot att erfarenhetsbaserat lärande handlar om erfarenheter 

runt omkring oss. Det handlar om intryck från omvärlden, för att kunna känna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är det viktigt att det finns resurser och individer runt omkring 

oss som kan medverka till detta. Vi får kunskap genom att befinna oss i olika kontexter och det 

är där erfarenhetsbaserat lärande kommer in genom att om det till exempel skulle uppstå ett 

problem som individen inte har erfarenhet av sedan tidigare kan individen lära av den nya 

erfarenheten som kommer genom att individen löser problemet. Det är även bra att även se till 

skillnaderna som är att erfarenhetsbaserat lärande handlar om hur individerna lär sig av sina eller 

andras erfarenheter medan i KASAM handlar det om att uppleva en känsla av ett sammanhang i 

den kontexten att det enbart handlar om sig själv, dock kan man uppnå KASAM genom att andra 

medarbetare är med för att stötta upp, men det är mest fokus på individen själv. Den stora 

skillnaden är att erfarenhetsbaserat lärande handlar om både en grupp människor och individer 

och KASAM är mer individuellt upplevt.  

  

7. Slutsatser 

Denna studie bidrar till att vi vet mer om vad några universitetslärare upplever som stress i 

arbetslivet och hur de hanterar det med utgångspunkt i Kolbs erfarenhetsbaserade lärande och 

med hjälp av Antonovskys teori känsla av sammanhang. 

1. Vi kan se i vårt resultat av vår studie att de stressorer som påverkar universitetslärare är 

störande avbrott i arbetet och tillgänglighet, tidsbrist och “negativa” överraskningar (som till 

exempel att kopieringsmaskinen är ur funktion). 

2. Universitetslärarna lär sig av erfarenheter genom reflektion och möten med kollegor och 

studenter. 

3. Begreppet KASAM finns i meningsfullheten genom möten med studenter i form av 

bekräftelse och intresse och även att det finns en möjlighet att själv planera sina kurser. 

Begriplighet i arbetsplatsen finns i form av förstå sin arbetsroll och vad det innebär. 

Hanterbarheten i KASAM uppkommer genom resurser i form av stöd ifrån kollegor och resurser 

genom tid och undervisningssalar. 

4. Vi ser i vår studie att teorierna vi använder kompletterar varandra genom att båda handlar om 

copingstrategierna som används vid hantering av stressorer. Universitetslärarna har olika 
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förmågor att hantera stressorer och copingstrategierna är individuella och bygger på erfarenheter.  

Vi ser att det finns en möjlighet att öka känslan av sammanhang genom att utbyta mer 

erfarenheter med varandra och därmed också öka tilliten till varandra och upptäcka nya 

copingstrategier som stöd till att utveckla hanteringen av stressorer. 

5. I vår studie hade vi kunnat göra flera pilotstudier för att öka erfarenheten av att intervjua. Då 

vi i de första intervjuerna gjorde misstag som att till exempel avbryta intervjupersonen kan det ha 

påverkar resultatet. Om fler hade ställt upp på intervjuer hade vi kunnat skapa oss en större 

erfarenhet och ge intervjupersonerna mer tid att berätta utan avbrott. Vi anser också att vår 

förförståelse av kontexten universitet inte bara hade positiv inverkan utan gav oss också 

fördomar som kan ha påverkat vår tolkning.  

   

8. Till framtida forskning 

Om en liknande studie skulle genomföras skulle det vara intressant att se till likheter och 

skillnader på olika avdelningar på ett högre lärosäte, vi valde att enbart fokusera på en avdelning. 

Detta skulle vara intressant att undersöka för att se vilka förutsättningar som finns och om de 

skiljer sig åt på olika avdelningar. Till framtida forskning hade det även varit av intresse att 

komplettera med observationer för att undersöka om de verkligen tillämpar det som de berättar 

om i intervjun i teorin eller om det finns andra mönster som de inte är medvetna om. Vi har tagit 

del av tidigare forskning och rapporter som talar om hur utvecklingen går åt ett håll som kan 

upplevas negativt för hälsan. Arbetsbelastningen ökar och stressrelaterad sjukdom är allt 

vanligare på arbetsplatser i Sverige, vi ser ett behov av vidare forskning i ämnet. 

Universitetslärarnas egna röster och åsikter är viktiga att ta del av då de också av vår erfarenhet 

gärna vill berätta och öka sin rätt att få vara med och bestämma kring sin egen arbetssituation 

och framtid. 
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Bilaga 1 Kontaktbrev 

  

Hej XX! 

Vi är två studenter som går sista året på Hälsopedagogprogrammet på högskolan i Halmstad, vi 

skriver nu c-uppsats och undrar om vi får göra några (6-8) intervjuer hos er om hälsa och 

hantering av stress. Det skulle ta ca 30-45 min/intervju och vi skulle bli otroligt glada och 

tacksamma om det var möjligt. Finns det även en lokal/ rum vi kan använda när vi intervjuar så 

det blir lättillgängligt för intervjupersonerna. Vi blev rekommenderade av XX att kontakta dig, 

har du möjligen en kontaktlista med lärare (på lärosätet XX) eller kan du maila ut vårt brev 

nedan: 

  

Hej lärare på XX! 

Har du tänkt på dina stresshanteringsvägar när det är mycket på jobbet? 

Vill du berätta för oss hur du gör? 

Vi är två studenter på Hälsopedagogprogrammet som skriver c-uppsats om ämnet stresshantering 

i en högskolekontext. 

Kan ni tänka er att delta i en intervju (det tar ca 30-45 min/intervju)? 

Stort tack på förhand från Sara & Jennie 

kontaktuppgifter: 

sarmaz10@student.hh.se 

jeande10@student.hh.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Vad är det roligaste med ditt jobb? 

Vilka stressorer är det som påverkar medarbetarna på arbetsplatsen? 

- Ge exempel på situationer som kan stressa dig. 

- Hur kan stress förebyggas på arbetsplatsen enligt din mening? 

Hur sker lärandet på arbetsplatsen rörande hanterbarhet med hjälp av erfarenhetsbaserat 

lärande? 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Hur reflekterar ni över arbetsbelastningen? 

- Hur upplever du att ni kan lära av varandras erfarenheter av att hantera stress? 

- Hur lär ni upp en nyanställd? 

- Hur upplever du att du kan vara med och påverka förändringar? 

Vad av begreppet hanterbarhet (KASAM) finns i organisationen? 

- Hur ber du om hjälp när du behöver? 

- Vilka resurser har ni tillgång till i det vardagliga arbetet? 

- Hur agerar du om du hamnar i en stressad situation? 

- Berätta om hur ni kan ta hjälp av varandra i arbetet att hantera stressorer? 

- Vilka rutiner upplever du att det finns om hantering av arbetsrelaterad stress på   arbetsplatsen? 

Extrafrågor: 

-Vill du lägga till något? 
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