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Abstract 

Helena Söderlund  

University Teachers' experience of work-related stress and recovery during telework 

 

Occupational Health Science Masterprogram.  

Course in occupational health: master. 

Department of Occupational and Public Health Sciences, Faculty of Health and 

Occupational Studies. University of Gävle. 

 

University teachers' conditions at work have changed and work-related stress increases 

among academics at universities. The aim of this study was to investigate whether 

university teachers' experience of work-related stress and recovery differed depending 

on their extent of telework. The study was an empirical quantitative cross-sectional 

study where 95 university teachers’ from two universities in Sweden answered a web 

survey. About half of the university teachers’ telework several times a week and the 

results show that university teachers' experience of recovery in relation to telework 

differs, but not their work-related stress. Gender was found to have a small impact on 

the recovery to telework, but not on work-related stress. The conclusion is that 

university teachers’ who telework frequently experience worse recovery than those who 

rarely telework. The difference in recovery may be because telework makes it more 

difficult for the university teacher to finish the work compared to they who not 

telework. 
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Universitetslärares arbetsförhållanden har förändrats och den arbetsrelaterade stressen 

ses öka bland akademiker inom universitetet. Arbetsgruppen distansarbetar i olika 

omfattning vilket kan påverka deras upplevelse av arbetsrelaterad stress och 

återhämtning. Tidigare forskning gällande distansarbete och upplevelse av 

arbetsrelaterad stress och återhämtning visar framförallt att distansarbete medför 

minskad stress. Syftet med studien var att undersöka om universitetslärares upplevelse 

av arbetsrelaterad stress och återhämtning skiljde sig beroende på i vilken omfattning de 

distansarbetar. Studien var en empirisk tvärsnittsstudie, med en kvantitativ ansats. 

Nittiofem stycken universitetslärare från två högskolor besvarade en webenkät varav 46 

% distansarbetade flera gånger i veckan. Resultatet visar att universitetslärares 

upplevelse av återhämtning skilde sig beroende på distansarbetets omfattning, men inte 

arbetsrelaterad stress. Kön visade sig ha liten påverkan på återhämtningen relaterad till 

arbetet i relation till distansarbete, men inte på arbetsrelaterad stress. Slutsatsen är att 

universitetslärare som distansarbetar sällan upplever bättre återhämtning jämfört med de 

som distansarbetar i större omfattning. Skillnaden i återhämtning kan bero på att 

distansarbete gör det svårare för universitetsläraren att slutföra och begränsa sitt arbete 

jämfört med de som inte distansarbetar. 
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Bakgrund 

Att arbeta på distans möjliggörs genom teknikens utveckling och kan innebära både 

positiva och negativa aspekter för enskild individ. Denna studie undersöker betydelsen 

av distansarbete för individens upplevda stress och återhämtning.  

Distansarbete 

Distansarbete definieras som ”förvärvsarbete som stadigvarande eller regelbundet är 

förlagt utanför arbetsgivarens lokaler, t.ex. till arbetstagarens hem eller till särskilda 

lokaler på annan ort” (1). I litteraturen används ett flertal uttryck gällande distansarbete 

och ”telecommuting” och ”telework” redovisas som de mest använda (2). Ett långt 

pendlingsavstånd, eller lång restid, kan vara en anledning till att en individ arbetar 

hemifrån (3) och arbetet kan ses som flexiblare när det ges möjlighet att variera 

arbetsplats utifrån arbetsuppgift, då den anställde inte behöver vara fysiskt närvarande 

på sin arbetsplats (4).  

Stress  

Amerikanska Stressinstitutet menar att det är svårt att definiera uttrycket stress men 

hänvisar till Hans Selyes definition "kroppens icke-specifika respons på efterfrågan om 

förändring" (5). Mc Ewen menar att ”stress är en interaktion mellan kropp och själ, och 

ett uttryck för sjukdom, som skiljer sig mellan individer” (6) och kan ses som ett inre 

eller yttre stimuli som hotar kroppens fysiologiska eller psykologiska homeostas (6, 7). 

Kortvarig eller akut stress innebär en livsviktig och naturlig mobilisering av en individs 

energiresurser som förbereder kroppen för en fysisk aktion (8, s.21) som syftar till att 

försvara eller fly från faran eller hotet (9, s.37). Vid kortvarig stress skyddas kroppen 

därmed av olika biologiska system medan det vid långvarig stress istället kan bli 

skadligt och leda till sjukdom och ohälsa (6, 10). Exempel på sådan ohälsa kan vara 

kardiovaskulära och metabola störningar, infektioner, smärtsymtom, sömnstörningar (6, 

11, s.55), muskuloskeletala besvär (11, s.84) samt koncentrations- och 

minnessvårigheter (12, s.28). På en arbetsplats kan en stressor bland annat vara 

fysikalisk, kognitiv eller social. En fysikalisk stressor kan till exempel vara buller eller 

ljus (8, s.19) och en kognitiv stressor kan vara upplevelsen av tidspress eller 
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oregelbundna arbetstider (8, s.20). Sociala stressorer avser sociala arbetsförhållanden (8, 

s.19) och kan till exempel vara brist på socialt stöd (8, s.20).  

Återhämtning 

Återhämtning är viktigt för långsiktig hälsa och prestation (11, s.117) och Kinnunen 

m.fl. (13) definierar återhämtning som en viktig biologisk process för att minska 

stressiga förhållandens negativa effekter. Under återhämtningen, så kallad ”off-time-

tiden”, fyller arbetaren på sina resurser för att uppnå en balans och stabilitet i kroppens 

biologiska system (13). Brist på, eller mindre tid för, återhämtning innebär därmed 

slitningar på kroppens resurser (14). Förutom genom en hälsosam livsstil kan 

återhämtning uppnås genom god sömn, socialt stöd och umgänge samt fysisk aktivitet 

(6). En individ blir mer problemlösande, kreativ och effektiv efter en tids återhämtning 

(11, s.116) och gällande sömn och återhämtning så anges sju till åtta timmars sömn vara 

minimum för att uppnå detta (15, s.55). Oavsett hur stressorer på arbetsplatsen uppfattas 

(det vill säga som positiva eller negativa) kan de medföra mindre tid för vila och 

återhämtning (8, s.21) vilket inte är bra i ett längre perspektiv, då både psykisk och 

fysisk återhämtning krävs för att reparera och återuppbygga kroppens biologiska system 

efter en stressreaktion (12, s.29). På en arbetsplats kan återhämtning ske genom till 

exempel variation i, eller mellan, arbetsuppgifterna (12, s.29). 

Tidigare forskning om distansarbetets relation till stress och återhämtning  

Den tidigare forskningen visar både fördelar och nackdelar med distansarbete. En studie 

visar att distansarbete är en form av valfri flexibilitet i arbetet (16) och att pendla till och 

från arbetet kan användas som en effektiv övergång mellan arbetet och hemmet (17). 

När det gäller distansarbetets positiva effekter i den tidigare forskningen visar flera 

studier att distansarbete medför minskad stress (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) och att 

distansarbete ger mer tid för återhämtning (20, 22). Distansarbete hemifrån rapporteras 

kunna spara tid och pengar för den enskilda individen (18, 19) och anses ske mer ostört 

jämfört med arbete på den ordinarie arbetsplatsen (19, 20, 21). Tidigare forskning visar 

därmed att distansarbete framförallt medför mindre stress men jämförelsevis visar en 

interventionsstudie att flexibilitet i arbetet skapar mer stress och större påfrestningar 

(25). Den tidigare forskningen visar även att distansarbetare upplever det svårt att 

avsluta arbetet och att familjen stör under arbetstid samt att de upplever stress av att inte 
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kunna använda tiden effektivt (23). En hög nivå av arbetsrelaterad stress är enligt en 

studie associerat med arbetsnarkomani (26). Studier har även visat att distansarbete 

upplevs medföra minskad kontroll (21, 23) och minskad social kontakt med kollegor 

(23).  

 

Den tidigare forskningen består till största delen av kvantitativa tvärsnittsstudier med 

frågeformulär vilket innebär att forskarna endast kunde påvisa samband. Fyra 

tvärsnittsstudier bedömdes vara av hög kvalitet varav två var från USA (17, 21), en från 

Sydafrika (19) samt en från Sverige (22) varav författarna i den senast nämnda 

kommenterar att populationen inte är representativ. Två tvärsnittsstudier bedömdes vara 

av medelkvalitet, varav en var från Canada (16) och en från USA (26). En 

tvärsnittsstudie från Estonia som hade både en kvalitativ och en kvantitativ ansats 

bedömdes vara av medelkvalitet (18) och en longitudinell experimentell studie från 

Finland som medelkvalitet (20). I den senare kommenterade författarna dock att urvalet 

var litet och att det var svårighet att genomföra experimentet. En interventionsstudie 

från USA (25) bedömdes vara av hög kvalitet och likaså en tvådelad studie, med en 

kvalitativ och en tvärsnittsstudie, från USA (23). En tvärsnittsstudie av låg kvalitet från 

USA (24) inkluderades för att påvisa att distansarbete i relation till stress diskuterades 

även år 1994.  

Universitetslärare 

Tre huvuduppgifter för universitetslärare på Sveriges cirka 50 högskolor och universitet 

är att bedriva utbildning och forskning samt att samverka med samhället (27). 

Universitetslärarnas arbetsbelastning har ökat senaste åren (28, s.53) och deras 

arbetsförhållanden har förändrats, bland annat genom teknikens utveckling som 

möjliggör distansarbete (18, 29). Arbetskraven har ökat (29) och arbetsorganisationen 

upplevs stressande (30, 31). Därtill har antalet studenter ökat, med fler 

undervisningstimmar och ökade krav på tillgänglighet som följd (28, s.53, 29, 31). Det 

kan förekomma olika arbetsvillkor på lärosätena men gällande undervisning och 

forskning upplevs arbetsvillkoren vara lika (32, s.79). Universitetslärarna upplever att 

de administrativa arbetsuppgifterna tar mer tid, då det har skett en minskning av 
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administrativ personal på många lärosäten, samt att det är tidskrävande att söka 

forskningsmedel (28, s.53).  

Den ökade arbetsbelastningen för universitetslärare medförde år 2003 (33, s.16) att åtta 

av tio arbetade över minst en dag i veckan. Arbetsbelastningen rapporterades medföra 

risk för sjuknärvaro, det vill säga att universitetslärare arbetar trots sjukdom (33, s.16). 

Studier från åren 2011 till 2014 redovisar att det är vanligt förekommande att 

arbetsuppgifter utförs hemifrån, med variation över veckan, för att hinna med sina 

arbetsuppgifter (29, 31, 34, 35, 36). Övertiden tenderar att öka ju högre upp på 

karriärstegen universitetsläraren befinner sig (28, s.53) och en arbetstid på i snitt 60 

timmar i veckan, varav cirka hälften av tiden avses forskning, redovisas vara vanligt på 

ett topp-rankat forskningsuniversitet i USA (37). En omfattande studie utförd på danska 

universitet påvisar att forskare upplever att stressnivån ökar på grund av den ökade 

arbetstiden, dock minskar stressnivån när det ges tid för forskning (38). En annan 

omfattande studie utförd på lärosäten i Sydafrika visar däremot att universitetslärare 

som distansarbetar upplever mer produktivitet och tillfredsställelse på arbetet, mindre 

trötthet både emotionellt och fysiskt, samt mindre stress (19). 

Problemformulering 

Det är känt att universitetslärares arbetsförhållanden har förändrats i och med teknikens 

utveckling (18, 29) och att arbetsbelastningen medför att de arbetar många timmar 

utöver ordinarie arbetstid (29, 31, 33, s.16, 34, 35, 36, 37). Världen över ses den 

arbetsrelaterade stressen öka bland akademiker inom universitetet (10), vilket kan bero 

på större möjligheter och ökade krav på att vara tillgänglig (28, s.53, 29). Det kan även 

vara så att den enskilda universitetslärarens ambition, engagemang och lojalitet kan leda 

till stress vid dennes val av prioriteringar, i och med att arbetsuppgifterna blivit fler (32, 

s.80-1). En ytterligare faktor som kan påverka stress och återhämtning kan vara 

omfattningen av distansarbete som utförs (18, 29).  

Litteratursökningen efter tidigare forskning visar att kunskapen om detta är begränsad 

då endast en mer omfattande studie (19) och två mindre omfattande studier (18, 26) 

påträffades gällande distansarbetande akademiker inom universitetet. Likaså påvisades 

begränsad kunskap om distansarbete i relation till återhämtning då litteratursökningen 

gav endast två studier i olika omfattning (20, 22) gällande distansarbetets samband med 
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återhämtning. Denna studie kan således bidra till ökad kunskap om universitetslärare 

som utövar distansarbete och om distansarbetets påverkan på arbetsrelaterad stress och 

återhämtning.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om universitetslärares upplevelse av arbetsrelaterad 

stress och återhämtning skiljer sig beroende på i vilken omfattning de distansarbetar.  

 

Frågeställning 

1/ Skiljer sig universitetslärares upplevelse av arbetsrelaterad stress beroende på 

omfattning av distansarbete?  

2/ Skiljer sig universitetslärares upplevelse av återhämtning relaterad till arbetet 

beroende på omfattning av distansarbete? 

 

Metod 

Litteratursökning 

Först gjordes en litteratursökning efter tidigare forskning i databaserna Cinahl, Scopus, 

ISI Web of Science, Academic Search Elite, Google Scholar, ERIC och Discovery at 

University of Gävle. Sökningen utgick från P,I/E,O vilket avser population, 

intervention/exponering och utfall. Sökningen påbörjades först med en sökning på 

respektive kolumn (P, I/E, O) med boolska operatorn OR. Gällande distansarbete 

användes sökorden ”telecommut*” och ”telework” då dessa redovisats som de 

vanligaste uttrycken. Kolumnen O delades upp i en sökning på ”stress*” OR ”strain”, 

och därefter på sökorden ”recovery” OR ”recuperation”, för att tydliggöra vilka sökord 

som gav sökträffar. Respektive kolumn sattes därefter samman med hjälp av boolska 

operatorn AND. I bilaga 2 redovisas sökorden mer detaljerat i tabell 2 och sökstrategi i 

tabell 3.   
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En praktisk screening utfördes på sökträffarna från söksträng fem, sex och sju, utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna vilka redovisas i bilaga 2, tabell 4. Därefter 

utfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av en egenutformad bedömningsmall, 

baserad på SBU:s kvalitetsgranskningsmall (39), för att finna relevanta artiklar om 

tidigare forskning avseende studiens syfte. Artikeln bedömdes vara av medelkvalitet vid 

svar ja på tre-fyra frågor, och av hög kvalitet vid svar ja på alla fem frågor. I 

artikelmatrisen, bilaga 1, redovisas sex artiklar vara av hög kvalitet (17, 19, 21, 22, 23, 

25) och fyra av medelkvalitet (16, 18, 20, 26) samt en av låg kvalitet (24). 

Granskningsmallen redovisas i bilaga 2, tabell 5, och selektionsprocessen gällande 

artiklarna redovisas i bilaga 2, figur 1.  

Design 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställning ett och två utfördes en empirisk 

tvärsnittsstudie, med en kvantitativ ansats.  

Urval 

Ett icke slumpmässigt urval gjordes av cirka 750 stycken universitetslärare från två 

svenska högskolor i olika storlek. Högskolan Dalarna har drygt 400 stycken 

universitetslärare anställda och Högskolan i Gävle cirka 350 stycken. Dessa högskolor 

valdes utifrån ett geografiskt perspektiv i förhållande till lärosätet där författaren 

bedriver sina studier. Den förväntade svarsfrekvensen i studien var 30 %, vilket kan 

anses realistiskt utifrån tidigare forskning som påvisar en svarsfrekvens, mellan 21 % 

(18) och 66 % (26).  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en webenkät. Tillvägagångssättet var att det först 

gjordes ett mailutskick till personalchefen på respektive högskola med information om 

studien och förfrågan om deltagande. Vid positivt svar vidarebefordrades länken till 

webenkäten tillsammans med information om studien och förfrågan om deltagande via 

intern e-post till berörda personalgrupper. Efter att försökspersonen samtyckt till att 

delta i enkätundersökningen fick denne tillgång till frågeformuläret. Efter två veckor 

skickades en påminnelse ut om att besvara enkäten. 
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För att vara säker på att webenkäten fungerade fick en pilotgrupp på fem personer, på 

lärosätet där författaren bedriver sina studier, först testa webenkäten innan utskick till 

berörda. Hela processen, från utskick till inkommande svar och hantering av 

datamaterial, testades för att kontrollera att hela processen fungerade på ett 

okomplicerat sätt. Testförsöket var tillfredsställande och webenkäten bedömdes vara 

lättförståelig och enkel att fylla i.    

Distansarbete 

Omfattning av distansarbete mättes genom frågan ”Hur ofta arbetar Du på annan plats 

än Din ordinarie arbetsplats?” Denna fråga besvarades på en 5-gradig likertskala: Aldrig 

- Mindre än 1 gång i månaden - Flera gånger i månaden - Flera gånger i veckan - Alltid.  

Arbetsrelaterad stress 

Upplevelse av arbetsrelaterad stress mättes med det validerade självskattningsformuläret 

WSQ, Work Stress Questionnaire (40, s.6). De 21 frågorna delades in i fyra områden: 

fråga 1-4 avsåg inflytande på arbetet (WSQ1 ), fråga 5-11 avsåg åsikter om organisation 

och konflikter (WSQ2 ), fråga 12-18 egna krav och engagemang (WSQ3 ) samt frågorna 

19-21 avsåg arbetets inflytande på fritiden (WSQ4) (40, s.5). Alla frågorna besvarades 

på en 4-gradig likertskala (41). WSQ ses i bilaga 3. För varje område beräknades ett 

index som medelvärde av svaren, som kan anta värden i intervallet 1-4. Högre värden 

avsåg stort inflytande, bra balans mellan arbete och fritid samt tydlig organisation och 

mindre konflikter respektive individuella krav och engagemang som inte upplevdes vara 

stressande. 

Återhämtning relaterad till arbetet  

Upplevelse av nedvarvning och återhämtning relaterat till arbetet mättes med validerade 

självskattningsfrågor (14). De 15 frågorna avsåg individens upplevda återhämtning 

relaterat till arbetet den senaste månaden uppdelade i fyra områden: fråga 1-4 avsåg 

återhämtad/utvilad, fråga 5-8 avsåg trötthet, fråga 9-13 sömnbesvär samt fråga 14-15 

oro/olust. Majoriteten av frågorna besvarades på en 5-gradig likertskala (14). Frågorna 

gällande återhämtning relaterad till arbetet ses i bilaga 4. Då frågeställningen avser 

upplevelse av återhämtning exkluderades frågorna gällande sömnsvårigheter och 

oro/olust då dessa kan tolkas vara indirekta mått på återhämtning. För varje område 
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beräknades ett index som medelvärde av svaren, som kan anta värden i intervallet 1-5. 

Högre värden avsåg bättre återhämtad/utvilad och mindre trötthet. 

Förväxlingsvariabler 

I mån av plats i analyserna, utifrån antal observationer som erhölls i datainsamlingen, 

fanns det möjligheter att utföra justeringar för eventuella förväxlingsvariabler då det kan 

tänkas förekomma sådana. Tidigare forskning visar att kvinnliga distansarbetare har 

högre nivåer av emotionell ohälsa jämfört med manliga distansarbetare och även 

jämfört med de som inte distansarbetar (23). Det har även framkommit att det inte är 

någon skillnad överlag mellan män och kvinnor när det gäller arbetsrelaterad stress (26). 

När det gäller kön i relation till distansarbete och återhämtning visar tidigare forskning 

att distansarbetande kvinnor rapporterar mindre effektiv återhämtning jämfört med 

kvinnor som inte distansarbetar. Distansarbetande män rapporterar däremot något mer 

återhämtning jämfört med män som inte distansarbetar (22). Sammantaget tyder detta på 

att kön skulle kunna påverka både arbetsrelaterad stress och återhämtning därav 

inkluderas kön i analysen. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien uppfyllde informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. 

Respondenten fick tillsammans med webenkäten skriftlig information om syftet med 

studien och erbjöds efter samtycke att delta på frivillig basis. Respondenten 

informerades om att denne kunde avsluta sin medverkan när denne så önskade. 

Programmet SUNET Survey® (Artologik Survey&Report) (42) användes för att skapa 

webenkäten (bilaga tre och fyra).  Datamaterialet lagrades i SUNET Survey® och 

behandlades därmed med största möjliga konfidentialitet genom stärkt säkerhet och 

skalskydd, brandskydd, system för klimatkontroll och oavbruten ström (42). 

Datamaterialet används enbart för forskningsändamålet.  

Analys  

Datamaterialet från frågeformuläret analyserades i IBM SPSS Statistics 22®. Frågan 

gällande omfattning av distansarbete var grunden för jämförelser av utfallen 

arbetsrelaterad stress respektive återhämtning och utgjorde den oberoende variabeln. 

Beroende variabler var de sex indexen för arbetsrelaterad stress och återhämtning.  



 

9 

 

Den oberoende variabeln redovisas deskriptivt i form av antal och andel svar per 

kategori. De beroende variablerna redovisas i stapeldiagram med medelvärden och 95 % 

konfidensintervall per kategori av den oberoende variabeln. 

 

Steg 1: För att undersöka om de beroende variablerna som representerar arbetsrelaterad 

stress respektive återhämtning skiljde sig åt mellan olika grader av distansarbete 

genomfördes först en multivariat variansanalys (MANOVA). Detta för att få en 

helhetsbild av om arbetsrelaterad stress respektive återhämtning skattades olika av 

personer som i olika omfattning arbetar på distans. Vid eventuell påvisad signifikant 

skillnad genomfördes univariat analys (ANOVA) för varje beroende variabel för att 

identifiera i vilken/vilka variabler skillnaderna fanns. Vid påvisad skillnad i ANOVA 

genomfördes även post-hoc test för att urskilja mellan vilka kategorier av 

distansarbetets omfattning dessa skillnader fanns.  

 

Steg 2: MANOVA genomfördes med kön tillagt som oberoende variabel, för att se om 

kön påverkade resultatet. Vid påvisad signifikant skillnad genomfördes ANOVA och 

post-hoc test som tidigare. 

  

En förutsättning för variansanalysen är att data är normalfördelade vilket testades med 

normalfördelningstest av residualer. Ytterligare förutsättning är att spridningen i 

residualerna är lika över alla kategorier av den oberoende variabeln (hädanefter 

benämnt varianskriteriet), vilket testades med Box M test. I samtliga test användes 

signifikansnivån 0,05.  

 

Resultat 

Nittiofem av cirka 750 stycken universitetslärare besvarade enkäten, 47 från Dalarna 

och 48 från Gävle, vilket medförde en svarsfrekvens på 13 %.  

Urval  

Universitetslärare var i åldersspannet 25-70 år vilket ger ett medelvärde på 48 år och en 

standardavvikelse på 10 år. Av 95 universitetslärare var 80 stycken gifta eller 
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sammanboende, 11 stycken ensamstående och 4 stycken särbo. 82 universitetslärare 

arbetade heltid och resterande deltid i olika omfattning. Antalet minuters restid mellan 

hemmet och arbetet var i snitt 70 minuter, dock hade cirka hälften av universitetslärarna 

maximalt 50 minuters restid. Fem universitetslärare hade längre restid än 200 minuter. 

Fem stycken hade en övernattningslägenhet att tillgå varav två stycken hade längre 

restid än 200 min. En mer detaljerad redovisning av restid och övernattningslägenhet 

redovisas inte i den här studien med hänsyn till deltagarna då det eventuellt kan medföra 

möjlighet till identifiering. 

 

 
Figur 1 Distansarbetets omfattning för de 95 universitetslärarna. 

 

Figur 1 presenterar omfattningen av distansarbete som angavs av universitetslärarna. De 

fem alternativen kategoriserades om till tre alternativ för att skapa tre mer 

storleksmässigt jämförbara grupper genom att inkludera de få yttervärdena till 

närliggande värden. Resultatet efter omkategoriseringen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Deltagare (n = 95). N (%)  N (%) 

Yrkeskategori   Kön   

Adjunkt 49 (51,5) Man 36 (38) 

Lektor 38 (40) Kvinna 59 (62) 

Professor 8 (8,5) Annat 0 (0) 

     
 

Anställningsform   Undervisningsform*  
 

Visstidsanställning 6 (6) Övervägande del campuskurser 34 (36) 

Tillsvidareanställning 89 (94) Lika del campus och distanskurser 21 (22) 

   Övervägande del distanskurser 38 (40) 

Distansarbete      

Mindre än en gång i månaden 18 (19)    

Flera gånger i månaden 33 (35)    

Flera gånger i veckan 44 (46)    

*Två stycken angav att de inte hade någon undervisning vilket medför 93 stycken. 

Arbetsrelaterad stress 
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Figur 2 Index för WSQ med medelvärden per kategori av distansarbete. Felstaplarna är 95 % 

konfidensintervall. Högre värden avser stort inflytande, bra balans mellan arbete och fritid samt tydlig 

organisation och mindre konflikter respektive individuella krav och engagemang som inte upplevs 

stressande. 

 

Figur 2 presenterar ett stapeldiagram med stress-index per kategori av distansarbete som 

angavs av universitetslärarna. 

  

Tabell 2 MANOVA-resultat av jämförelser av arbetsrelaterad stress mellan olika kategorier av 

distansarbetets omfattning. 

                                                      Wilks’ Lambda F Df 1 Df 2 Sig. 

Analys steg 1 Intercept 0,024 908,9 4 89 <0,001 

  Distansarbete 0,884 1,417 8 178 0,192 

Analys steg 2 Intercept 0,024 900,0 4 88 <0,001 

  Distansarbete 0,899 1,206 8 176 0,298 

  Kön 0,873 3,196 4 88 0,017 

Df = frihetsgrader. 

 

Tabell 2 visar att arbetsrelaterad stress i relation till distansarbetets omfattning är icke 

signifikant. När kön inkluderades i analysen förändrades inte resultatet. Variabeln kön 

var signifikant, dock analyseras detta inte vidare i enlighet med studiens syfte och 

frågeställning.  

 

Box’s Test bekräftar att varianskriteriet är uppfyllt. Däremot var flertalet av residualerna 

inte normalfördelade enligt Kolmogorov-Smirnov test (p < 0,05). Den interna 

konsistensen i WSQ-indexen var hög (Cronbach’s alpha: WSQ1  0,85, WSQ2  0,84, 

WSQ3 0,80, WSQ4  0,84). 
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Återhämtning relaterad till arbetet 

 
Figur 3 Index för återhämtad/utvilad och trötthet med medelvärden per kategori av distansarbete. 

Felstaplarna är 95 % konfidensintervall. Högre värden avser bättre återhämtad/utvilad och mindre 

trötthet. 

 

Figur 3 presenterar ett stapeldiagram med återhämtningsindex per kategori av 

distansarbete som angavs av universitetslärarna.  

 

Tabell 3 MANOVA-resultat av jämförelser av återhämtning mellan olika kategorier av        

distansarbetets omfattning. 

                                                      Wilks’ Lambda F Df 1 Df 2 Sig. 

Analys steg 1 Intercept 0,039 1117 2 91 <0,001 

  Distansarbete 0,891 2,709 4 182 0,032 

Analys steg 2 Intercept 0,038 1154 2 90 <0,001 

  Distansarbete 0,902 2,375 4 180 0,054 

  Kön 0,935 3,122 2 90 0,049 

Df = frihetsgrader. 
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Tabell 3 visar att återhämtning i relation till distansarbete är signifikant. När kön 

inkluderades i analysen blev den tidigare signifikanta skillnaden icke signifikant, dock 

marginellt, vilket indikerar att kön påverkar resultatet.   

 

 

Tabell 4 ANOVA-resultat av jämförelser av varje återhämtningsindex mellan olika kategorier av 

distansarbetets omfattning. 

                                  Beroende 

                                          variabel                     

Typ III Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Analys 

steg 1 

Intercept Återhämtad

/utvilad 

1242 1 1242 1775 <0,001 

Trötthet  913, 7 1 913,7 1835 <0,001 

  Distansarbete Återhämtad

/utvilad 

1,352 2 0,676 0,965 0,385 

Trötthet 5,291 2 2,646 5,313 0,007 

Analys 

steg 2 

Intercept Återhämtad

/utvilad 

1218 1 1218 1775 <0,001 

Trötthet 901,8 1 901,8 1914 <0,001 

  Distansarbete Återhämtad

/utvilad 

0,946 2 0,473 0,689 0,504 

Trötthet 4,343 2 2,172 4,609 0,012 

  Kön Återhämtad

/utvilad 

1,947 1 1,947 2,837 0,096 

Trötthet 2,936 1 2,936 6,231 0,014 

Df = frihetsgrader. 

 

ANOVA genomfördes för att se var skillnaderna fanns då MANOVA visade signifikant 

skillnad gällande återhämtning i relation till distansarbete. Tabell 4 visar att 

återhämtning i relation till distansarbete gällande trötthet är signifikant. När kön 

inkluderades i analysen så förändrades inte resultatet. 

 

Tukey’s post-hoc test genomfördes för att urskilja mellan vilka kategorier av 

distansarbetets omfattning skillnaden i trötthet fanns. Testet visade att de som 

distansarbetar mindre än en gång i månaden upplever mindre trötthet än de som 

distansarbetar flera gånger i månaden eller oftare. För en mer överskådlig bild hänvisas 

till figur 3. 
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Box’s Test bekräftar att varianskriteriet är uppfyllt. Däremot var flertalet av residualerna 

inte normalfördelade enligt Kolmogorov-Smirnov test (p < 0,05). Den interna 

konsistensen i återhämtningsindexen var hög (Cronbach’s alpha: återhämtning 0,83 och 

trötthet 0,80).  

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om universitetslärares upplevelse av 

arbetsrelaterad stress och återhämtning skiljde sig beroende på i vilken omfattning de 

distansarbetade. Av de 95 universitetslärarna som medverkade i den här studien 

distansarbetade 18 stycken mindre än en gång i månaden, 33 stycken flera gånger i 

månaden och 44 flera gånger i veckan.  

Resultatdiskussion 

Distansarbete i förhållande till arbetsrelaterad stress 

MANOVA med Wilks’ Lambda påvisade ingen signifikant skillnad i arbetsrelaterad 

stress mellan de olika kategorierna av distansarbete. Svaret på frågeställning ett ”Skiljer 

sig universitetslärares upplevelse av arbetsrelaterad stress beroende på omfattning av 

distansarbete?” är därmed nej. Då högre värden avser mindre stress kan figur 2 tolkas 

såsom att universitetslärarna upplever olika grad av arbetsrelaterad stress beroende på 

vilken aspekt som är i fokus. Med utgångspunkt från respektive område i WSQ kan det 

utläsas att konflikt mellan arbete och fritid medför mer arbetsrelaterad stress och att 

otydlig organisation och konflikter medför mindre arbetsrelaterad stress. Figur 2 visar 

att WSQ-index ses sjunka när distansarbetets omfattning ökar vilket tyder på att mindre 

omfattning av distansarbete medför mindre arbetsrelaterad stress. Detta var dock inte 

signifikant i testerna.  

 

Andra studier redovisar andra variabler vilket gör att det inte går att dra några specifika 

paralleller med den tidigare forskningen som inkluderades i denna studie. Mann och 

Holdsworth (23) undersökte journalister och deras resultat visar att upplevelsen av 

minskad kontroll på sitt arbete, arbetsscheman och tidseffektivitet skapar stress oavsett 
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distansarbete eller inte. Likaså visar deras resultat att avbrott i arbetet irriterar både de 

som distansarbetar och de som inte distansarbetar (23). Andra studier har däremot visat 

att distansarbete ökar tillfredsställelsen på arbetet (19, 20, 21) och Hartig m.fl. menar att 

minskad stress är en motivationsfaktor för distansarbete (22). Tidigare forskning visar 

även att upplevd stress förekommer mer vid arbete på kontoret, det vill säga hos de som 

inte distansarbetar (18, 19, 20, 23) och att distansarbete medför färre avbrott än arbete 

på den ordinarie arbetsplatsen (19, 20, 21). När det gäller att använda tiden effektivt 

visar flera studier att distansarbete är tidsbesparande (17, 18, 19, 20). Av dessa studier 

är det Arvola m.fl. (18) och Tustin (19) som undersökt akademiker.  

Distansarbete i förhållande till återhämtning relaterad till arbetet 

MANOVA med Wilks’ Lambda påvisade signifikant skillnad i återhämtning mellan de 

olika kategorierna av distansarbete. Svaret på frågeställning två ”Skiljer sig 

universitetslärares upplevelse av återhämtning relaterad till arbetet beroende på 

omfattning av distansarbete?” är därmed ja. En närmare undersökning visade att det är 

upplevd trötthet som skiljer sig beroende på omfattning av distansarbete.  

Då högre värden avser bättre återhämtning tolkas figur 3 att universitetslärarna, i stort, 

upplever god återhämtning. Respektive index ses sjunka när distansarbetets omfattning 

ökar vilket tyder på att mindre omfattning av distansarbete medför mer återhämtning 

och mindre trötthet. Endast skillnaden för trötthet var dock signifikant i de statistiska 

testerna. 

 

Att mindre omfattning av distansarbete medför mindre trötthet överensstämmer inte 

med den tidigare forskningen som visar att distansarbete medför lägre nivåer av 

emotionell trötthet (19, 20) och även fysisk trötthet (19). I likhet med den här studien är 

det Tustin (19) som undersökt akademiker. Hartig m.fl. (22) som undersökte statligt 

anställda menar att hemmet upplevs som en plats för återhämtning men att de som 

uppgivit stressminskning som en anledning att distansarbeta faktiskt rapporterar mindre 

effektiv återhämtning (22). Detta tolkas vara relaterat till balansen mellan arbete och 

fritid vilket inte har undersökts i den här studien.  
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Förväxlingsvariabel 

Baserat på tidigare forskning antogs i den här studien kön kunna ha betydelse för 

resultatet och inkluderades därmed i analyserna. När kön inkluderades i analysen av 

arbetsrelaterad stress förändrades inte resultatet. Kön är därmed inte är någon 

förväxlingsvariabel när det gäller arbetsrelaterad stress i relation till distansarbete. När 

kön inkluderades i analysen av återhämtning relaterad till arbetet förändrades dock 

resultatet, om än marginellt till icke signifikans. Detta tyder på att kön bör tas hänsyn 

till i analyser av återhämtning relaterad till arbetet. Tidigare forskning visade att 

distansarbetande kvinnor rapporterar mindre effektiv återhämtning jämfört med kvinnor 

som inte distansarbetar. Distansarbetande män rapporterade däremot något mer 

återhämtning jämfört med män som inte distansarbetar (22). Detta kan dock inte styrkas 

eller motsägas i föreliggande studie på grund av den mindre mängden data vilket skulle 

resultera ett icke tillförlitligt resultat. Skillnader mellan kön i upplevd arbetsrelaterad 

stress och återhämtning vid distansarbete kan dock vara intressant att studera i framtida 

forskning. 

 

Utifrån ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv är resultatet relevant då det ger en 

förståelse och kunskap om att distansarbete inte alltid är ett bra val. Resultatet visade 

bättre återhämtning vid mindre distansarbete. Att återhämtningen och tröttheten ökar 

med ökad omfattning av distansarbete kan bero på att det är svårt att avsluta och sätta 

gränser enligt sin arbetstid och arbetsdag. 

Metoddiskussion  

Design 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställning ett och två utfördes den här studien 

med en tvärsnittsdesign, med en kvantitativ ansats. En webenkät skickades ut och data 

samlades in under en begränsad period. Detta medför att resultatet i studien baseras på 

universitetslärarens upplevda arbetsrelaterade stress och återhämtning i relation till 

arbetet under en kort period.  

Tvärsnittsdesignen medför att det inte går att dra slutsatser om vad som är orsak och 

verkan, då omfattning av distansarbete kan påverka arbetsrelaterad stress och 
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återhämtning och vice versa. Resultatet påvisar dock att det finns ett samband mellan 

några av variablerna.  

Datainsamling 

Ett icke slumpmässigt urval gjordes av universitetslärare från två av Sveriges högskolor. 

Stickprovet ansågs vara representativt för populationen då adjunkter, lektorer och 

professorer tenderar att ha liknande arbetsuppgifter och arbetsorganisation i hela landet. 

Nittiofem av 750 stycken universitetslärare besvarade webenkäten vilket innebär en låg 

svarsfrekvens på 13 %. En faktor som påverkade svarsfrekvensen är att denna studie 

utgör en del av en större studie som fortfarande pågår. Tidsperspektivet för denna studie 

tillät dock inte någon inväntan på fler svar vilket medförde att data togs ut före avslutad 

datainsamling, det vill säga innan någon påminnelse skickades ut. En annan möjlig 

påverkansfaktor kan vara att universitetslärarnas arbetsbelastning var hög vid tillfället 

när enkäten skickades ut och att enkäten därmed prioriterades bort. En ytterligare faktor 

som påverkar svarsfrekvensen är att en del av universitetslärarna är engelsktalande 

vilket medför svårigheter att besvara enkäten då den enbart fanns att tillgå på svenska. 

   

Webenkäten pilottestades, innan utskick till berörda, för att kontrollera att enkäten var 

hanterbar. Det kontrollerades även att den inte skulle kunna skickas in om inte alla 

frågorna var besvarade, för att förebygga internt bortfall.  

För att besvara frågeställning ett angående distansarbete och arbetsrelaterad stress 

användes det validerade självskattningsformuläret WSQ. Formuläret är indelat i fyra 

områden som utgör olika aspekter av arbetsrelaterad stress och har visat god validitet 

och reliabilitet (40) vilket även Cronbach’s alfa styrker i denna studie.  

 

För att besvara frågeställning två angående distansarbete och återhämtning relaterad till 

arbetet användes validerade självskattningsfrågor med fyra områden. I analysen 

exkluderades två områden som handlade om sömnsvårigheter och oro/olust då de även 

skulle kunna utgöra konsekvenser av stress. Detta innebar en exklusion av två områden 

som ansågs undersöka stress (vilket i den här studien mättes med ett annat instrument). 

Återhämtningsfrågorna var validerade (14) och reliabiliteten i dess index styrktes även 

av Cronbach’s alfa i denna studie. 
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Analys 

För att besvara frågeställningarna genomfördes parametriska tester för att undersöka 

arbetsrelaterad stress och återhämtning i relation till distansarbete. De parametriska 

testerna gör vissa antaganden, som måste vara uppfyllda för att testerna ska anses 

tillförlitliga. Varianskriteriet var uppfyllt i alla testerna medan normalfördelningstestet 

visade att flera av indexen inte var normalfördelade. Detta kan ha påverkat resultatet. 

 

I analyserna inkluderades även kön som förväxlingsvariabel då det fanns plats i 

analyserna utifrån antal observationer som erhölls i datainsamlingen. Det finns en 

förståelse för att det ytterligare variabler kan vara relevanta för resultatet, dock var det 

kön som ansågs vara mest relevant att inkludera i denna studie enligt tidigare 

forskningsresultat. 

Förslag på fortsatt forskning 

Forskning kan, i likhet med Mann och Holdsworth (23), genomföras med en mixad 

metod genom att komplettera självskattningsfrågor med intervjuer. Detta för att få 

djupare kunskap om distansarbetets påverkan på arbetsrelaterad stress och återhämtning. 

I framtida forskning kan det vara av intresse att ta reda på hur den alternativa 

arbetsplatsen ser ut och vad den består av. Detta för att undersöka om den sekundära 

arbetsplatsen motsvarar den ordinarie arbetsplatsen där arbetstagaren har samma rutiner, 

eller om arbetet sker där, eller när, tillfälle ges. Detta skulle kunna ha betydelse för om 

arbetstagaren föredrar distansarbete.   

    

Slutsats 

Slutsatsen är att universitetslärare som distansarbetar sällan upplever bättre 

återhämtning jämfört med de som distansarbetar i större omfattning. Skillnaden i 

återhämtning kan bero på att distansarbete gör det svårare för universitetsläraren att 

slutföra och begränsa sitt arbete jämfört med de som inte distansarbetar. 
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Tabell 1. Artikelmatris.                               Bilaga 1  

Författare. Titel. Land. År. Syfte. Metod. Resultat. Kvalitet.  

Ev kommentar. 

Arvola R, Kristjuhan Ü. 

Workload and health of 

older academic personnel 

using telework. Estonia. 

2015 (18) 

Mäta användningen av 

telework för att 

identifiera faktorer som 

har inverkan på hälsan. 

 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär, mixad med 

både öppna och slutna 

frågor. 

 

259 akademiker på Tallin 

Tekniska Universitet. 

 

 

Största delen av arbetet är organiserat så att den fysiska 

arbetsplatsen inte har ngn betydelse, i och med olika 

informationssystem och internetuppkoppling.  

 

Stress upplevdes förekomma mer vid arbete på kontoret. Vid 

teleworking upplevde 49% låg stressnivå, endast 7% upplevde hög 

stressnivå. De flesta föredrar teleworking då det ger bättre 

koncentration samt spar tid och pengar. 

 

Medel. 

Fiksenbaum LM. 

Supportive work–family 

environments: 

implications for work–

family conflict and well-

being. Canada. 2014. (16) 

Undersöka samband 

mellan arbets-

familjeprogram, WIF 

(arbetets inverkan på 

familj), FIW (familjens 

inverkan på arbetet) 

och engagemang och 

livstillfredsställelse. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär.  

 

112 st deltagare från olika 

områden (bl a kundservice, 

IT, administration och 

försäljning).  

Ca 70% hade ngn form av 

universitetsutbildning. 

Organisationerna erbjöd flertalet familjevänliga program, för 

valmöjlighet gällande flexibilitet i arbetet bl a flexibla timmar, 

telecommuting och komprimerad arbetsvecka.  

 

Gällande de anställdas välbefinnande påvisar resultatet att en 

stödjande arbete-familj kultur förbättrar uppfattningarna om både 

WIF och FIW, vilket i sin tur minskar några av de negativa 

effekterna av WFC (work-family conflict). 

Medel.  

 

 

Tustin DH. 

Telecommuting 

Academics Within an 

Open Distance Education 

Environment of South 

Africa: More Content, 

Productive, and Healthy? 

South Africa. 2014. (19) 

Fastställa 

distansarbetande 

akademikers 

erfarenheter och 

perspektiv gällande 

arbete hemifrån 

(WFH).  

 

Fastställa attityder och 

uppfattningar om 

distansarbete.  

 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

 

33 akademiska departement 

som grund till studien. 154 

akademiker och 156 

studenter indelade i 4 

grupper. 

 

 

Telecommuting visar medföra höga nivåer av arbetsproduktivitet 

och tillfredsställelse, lägre nivåer av emotionell och fysisk trötthet, 

samt minskad stress, frustration och överbelastning.  

 

Telecommuting innebär färre avbrott och ett index gällande fördelar 

påvisar att mellan 90-100 ses ökad produktivitet (96.53), mer fokus 

på arbetet (95.14) ökad flexibilitet (93.75), kortare restid (92.65), 

lägre reskostnad (91.67). Index redovisar minskad arbetsrelaterad 

stress (64.39). Resultatet visar att minskad restid minskar 

upplevelsen av stress (75). 

Hög. 
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Författare. Titel. Land. År. Syfte. Metod. Resultat. Kvalitet.  

Ev kommentar. 

Vesala H, Tuomivaara S. 

Slowing work down by 

teleworking periodically 

in rural settings? Finland. 

2014. (20) 

Genom mätning av den 

psykosociala 

arbetsmiljön, stress, 

engagemang och 

arbets-tillfredsställelse 

undersöka hur arbetare 

upplever att perioder av 

telework influerar 

välmåendet.  

Longitudinell 

experimentstudie. 

1 v avsåg experiment på/i en 

iordningsställd arbetsplats 

och miljö. 

+ 3 mättillfällen med 

frågeformulär.  

 

46 deltagare, med olika 

professioner, från Estland 

och Finland.    

 

  

Telework medförde minskad upplevelse av tidspress på arbetet och 

störande avbrott. Likaså minskad upplevelse gällande negativa 

känslor på arbetet, upplevd mental utmattning och stress. Dessa 

upplevelser visades sig variera i hållbarhet, dvs tid efter 

experimentveckan. 

 

Andra fördelar med experimentet var medföljande känsla av 

sammanhållning, personlig återhämtning och effektivitet i arbetet. 

Medel. 

 

Nämner litet 

urval men 

menar att den 

longitudinella 

studien visar 

upplevelsernas 

förändring över 

tid. Påpekar 

svårighet att 

genomföra 

experimentet. 

 

Fonner KL, Roloff ME. 

Why Teleworkers are 

More Satisfied with Their 

Jobs than are Office-Based 

Workers: When Less 

Contact is Beneficial. 

USA. 2010. (21) 

Utifrån för- och 

nackdelar med 

telecommuting, 

bestämma hur det 

influerar till positiv 

arbetstillfredsställelse. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

 

89 teleworkers och 103 st 

som oftast arbetar på 

kontoret.  

 

 

Teleworkers rapporterade bl a mindre konflikt gällande balansen 

arbete-fritid, mindre stress pga möten och avbrott, minskade nivåer 

gällande attityderna på arbetsplatsen samt lägre informationsflöde 

jmf de på kontoret.  

 

Teleworkers rapporterade även högre arbetstillfredsställelse jmf de 

på kontoret. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Butler AB, Grzywacz JG, 

Ettner SL, Liu B. 

Workplace flexibility, 

self-reported health, and 

health care utilization. 

USA. 2009. (25) 

Undersöka sambandet 

mellan flexibilitet på 

arbetsplatsen och 

självrapporterad hälsa, 

och nyttjande av 

sjukvård. 

Interventionsstudie med data 

gällande vårdkontakt 

+ frågeformulär.  

 

På ett stort multinationellt 

läkemedelsföretag erbjuds 

de anställda varje år att delta 

i Health Risk Appraisal 

(HRA). 2319 st deltog 2004 

och 2976 st 2005.  

Upplevd flexibilitet var starkt relaterad till självrapporterad hälsa. 

 

Personer som ”disagreed” flexibilitet rapporterade mer stress, sämre 

fysisk hälsa och större påfrestningar än de som ”strongly agreed” 

flexibilitet. Likaså personer som ”agreed” flexibilitet rapporterade 

mer stress, sämre fysisk hälsa och större påfrestningar än personer 

som ”strongly agreed” flexibilitet, dock mindre skillnad än 

jämförelsen mellan personerna som svarade ”disagree” och 

”strongly agree”. 

Hög. 

 

Sökord liknande 

telework/-

commuting. 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Författare. Titel. Land. År. Syfte. Metod. Resultat. Kvalitet.  

Ev kommentar. 

Aziz S, Cunningham J. 

Workaholism, work stress, 

work-life imbalance: 

exploring gender’s role. 

USA. 2008. (26) 

Undersöka om kön har 

betydelse gällande 

arbetsnarkomani. 

Undersöka förhållandet 

mellan kön och 

arbetsnarkomani, 

arbetsrelaterad stress 

och work-life balance. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

 

199 heltidsanställda inom   

bl a konsultföretag, sjukhus 

och universitet (54 procent 

kvinnor och 46 procent män) 

som hade haft sin nuvarande 

position minst sex månader. 

Hög nivå av arbetsrelaterad stress är associerat med 

arbetsnarkomani. Stöd för att stor obalans mellan arbete och 

privatliv är associerat med arbetsnarkomani. 

Ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män gällande 

arbetsnarkomani, och inte heller gällande arbetsrelaterad stress och 

work-life balance.  

Oavsett kön påvisades signifikant korrelation mellan work-life 

balance och arbetsnarkomani. 

Medel 

 

 

Hartig T, Kylin C, 

Johansson G. The 

Telework Tradeoff: Stress 

Mitigation vs. Constrained 

Restoration. Sweden. 

2007. (22) 

Undersöka 

psykosociala och 

rumsliga aspekter 

gällande relationen 

mellan distansarbete, 

stress, återhämtning 

och hemmet. 

Undersöka hur kön, 

yrkesansvar och 

hemmavarande barn 

medför troliga effekter 

vid distansarbete. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär.  

 

101 statligt heltidsanställda. 

 

  

Mindre stress ses som en motivationsfaktor till distansarbete. 

Distans- och icke-distansarbetare uppfattade överlappningar 

ungefär lika. Kön och närvaro av hemmavarande barn interagerade 

med typen av överlappning. 

I stort sett upplever alla svaranden, endast marginell skillnad, att 

hemmet är en plats för återhämtning, mer än som en plats med krav. 

Förekomsten av barn medförde dock mindre upplevelse av 

återhämtning i hemmet. Distansarbetande kvinnor rapporterar 

mindre effektiv återhämtning jmf icke-distansarbetande kvinnor. 

Distansarbetande män rapporterar ngt mer effektiv återhämtning 

jmf den icke-distansarbetande män.  

De som uppgivit stressminskning som en anledning att 

distansarbeta rapporterade mindre effektiv återhämtning. 

Hög 

 

Påpekar att 

populationen i 

detta avseende 

kanske inte är 

en representativ 

grupp, när det 

gäller 

distansarbetare. 

Ory DT, Mokhtarian PL, 

Redmond LS, Salomon I, 

Collantes GO, Choo S. 

When is Commuting 

Desirable to the 

Individual? USA. 2004. 

(17) 

Undersöka pendlares 

ibland förbryllande 

beteende och attityder. 

4 frågor gällande 

pendlingssträckor, 

uppfattning om antal 

resor, viljan att pendla, 

och vad som avgör 

huruvida en person 

gillar eller ogillar 

pendling? 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

 

1 358 pendlande (av 8 000 

tillfrågade) arbetstagare från 

3 statsdelar i San Fransisco.  

 

 

40 % ogillar (31 procent) eller starkt ogillar (9 procent) att pendla, 

och 21 procent njuter av att pendla. De med högre utbildning 

graderar pendlingen lägre jmf de med lägre utbildning, vilket tyder 

på att ett intressant och uppfyllande arbete (mer sannolikt de med 

högre utbildning) kan minska de negativa effekterna av ett långt 

pendlingsavstånd till sånt arbete.  

Ju mer tvingande att resa för att arbeta (gör antagandet att 

arbetsresor är obligatoriskt), desto mer ovilja att pendla.  

Pendlingen utgör en användbar övergång mellan arbete och hem, 

och för organisatören medför det effektivitet. 

En arbetsnarkoman kan pendla långt i utbyte mot ett önskat jobb.  

Hög 
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Författare. Titel. Land. År. Syfte. Metod. Resultat. Kvalitet.  

Ev kommentar. 

Mann S, Holdsworth L. 

The psychological impact 

of teleworking: stress, 

emotions and health*. 

USA. 2003. (23) 

Utifrån 2 studier 

undersöka teleworking 

och dess effekt på (1) 

känslor och (2) stress 

och hälsa hos 

teleworkers. 

Studie 1: 

Emotionalistisk kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

 

12 journalister  

 

Studie 2:  

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär.  

 

32 journalister  

Teleworker upplever minskad kontroll på sitt arbete 

(miljön/omvärlden och arbetsscheman) vilket upplevs stressande. 

Teleworker upplever mindre stress jmf de som arbetar på kontoret. 

Teleworker upplever svårt att stänga av arbetet, tenderar bli 

irriterade av att familjen stör under arbetstid. Teleworker, men även 

de som arbetar på kontoret, upplever negativitet gällande minskad 

kontroll över situationer, avbrott och teknik, samt upplever stress 

gällande att använda tiden effektivt.  

 

Det huvudsakliga orosmomentet för teleworker verkar vara bristen 

på support. Det påvisas högre nivåer av emotionell ohälsa hos 

teleworkers (mer kvinnor än män) jmf hos de som arbetar på 

kontoret. Påvisas ingen skillnad gällande fysiska hälsan. 

Hög. 

Trent JT, Smith AL, 

Wood DL. 

Telecommuting: stress and 

social support. USA. 

1994. (24) 

Undersöka upplevd 

stress och socialt stöd 

hos distansarbetare. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär.  

 

38 anställda, med olika 

yrken, från 8 företag som 

använder sig av 

distansarbete. Delades in i 3 

grupper: distansarbetare, de 

som arbetar hemma resp de 

som arbetar på kontor. 

Index för socialt stöd påvisade att både distans- och kontorsarbetare 

skilde sig från de som arbetade hemma, men inte från varandra. Ev 

kan täta regelbundna resor till kontoret undvika att distansarbetare 

känner sig isolerade eller bortglömda. 

Distansarbetare rapporterade mindre stress och en stark preferens 

för detta nya sätt att arbeta. 

 

Låg 
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Tabell 2. Sökprocess utifrån PI/EO.                       Bilaga 2  

 

Tabell 3. Söksträngar.  

P I/E O 

Academic* Telework Stress* 

University teacher Telecommut* Strain  

Lecturer  Recovery 

Senior lecturer  Recuperation 

Associate professor   

Professor   

Sökning # 1 kolumn P  Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl  Peer reviewed, english 58 665 

 Scopus English 626 157 

 ISI Web of Science English 354 630 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 646 551 

 Google Scholar  4 670 000 

 ERIC Peer reviewed, english 93 937 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed, english  1 549 537 

 

Sökning # 2  

kolumn I/E 

Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl Peer reviewed, english 117 

 Scopus English 1 454 

 ISI Web of Science English 944 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 403 

 Google Scholar  19 300 

 ERIC Peer reviewed, english 52 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed, english 1 637 

 

Sökning # 3 kolumn O 

((”stress*”) OR 

(”strain)) 

Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl Peer reviewed, english 86 721 

 Scopus English 3 081 579 

 ISI Web of Science English 1 876 465 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 775 657 

 Google Scholar  6 190 000 

 ERIC Peer reviewed, english 18 341 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed, english 2 819 510 

 

Sökning # 4 kolumn O 

((”recovery”) OR 

(”recuperation”)) 

Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl Peer reviewed, english 35 224 

 Scopus English 765 458 

 ISI Web of Science English 533 679 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 214 174 
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Tabell 4. Inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier Typ 

English  Publication language 

Term ”telework” or ”telecommut*” or similar term 

in abstract or keyword. 

Intervention 

Term ”stress*” or ”strain” or ”recovery” or 

”recuperation” in abstract or keyword. 

Outcome 

Exklusionskriterier Typ 

Conferenspaper, book. Publication type 

 Google Scholar  3 060 000 

 ERIC Peer reviewed, english 1 994 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed, english 807 372 

 

Sökning # 5 

#1 AND #2 AND #3 

AND #4 

Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl Peer reviewed, english 0 

 Scopus English 0 

 ISI Web of Science English 0 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 0 

 Google Scholar  44 

 ERIC Peer reviewed, english 0 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed, english 0 

 

Sökning # 6 

#1 AND #2 AND #3 

Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl Peer reviewed, english 0 

 Scopus English 6 

 ISI Web of Science English 2 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 5 

 Google Scholar  4 650 

 ERIC Peer reviewed, english 1 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed 5 

 

Sökning # 7 

#1 AND #2 AND #4 

Databas, datum 161024 Begränsningar Sökträffar 

 Cinahl Peer reviewed, english 0 

 Scopus English 0 

 ISI Web of Science English 0 

 Academic Search Elite Peer reviewed, english 0 

 Google Scholar  1 540 

 ERIC Peer reviewed, english 0 

 Discovery at University of Gävle Peer reviewed, english 0 
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Tabell 5. Kvalitetsgranskning. 

Fråga Kommentar ja  nej 

Är det en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

   

Är urvalet representativt?    

Är datainsamlingen relevant?    

Är analysen relevant i förhållande till 

datainsamlingen? 

   

Är resultatet tydligt gentemot 

syftet/frågeställningen?  

   

Total bedömning av studiens kvalitet                                                    låg _____  medel _____  hög _____ 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Figur 1. Selektionsprocess.  

Praktisk screen medför 

borttagning av 11 artiklar  

 

Praktisk screen medför 

borttagning av 11 artiklar  

 

Praktisk screen medför 

borttagning av 11 artiklar  

 

Praktisk screen medför 

borttagning av 11 artiklar  

 

Praktisk screen medför 

borttagning av 11 artiklar  

 

Praktisk screen medför 

borttagning av 11 artiklar  

 

Praktisk screen medför 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

 

Medför totalt 13 artiklar  

Medför totalt 15 artiklar  

 

Medför totalt 15 artiklar  

 

Medför totalt 15 artiklar  

 

Medför totalt 15 artiklar  

 

Medför totalt 15 artiklar  

 

Medför totalt 15 artiklar  

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

Inledningsvis granskas 24 relevanta 

artiklar utifrån kriterierna 

 

 2 artiklar med liknande 

sökord som i # 2 

tillkommer   

 

 2 artiklar med liknande 

sökord som i # 2 

tillkommer   

 

 2 artiklar med liknande 

sökord som i # 2 

tillkommer   

 

 2 artiklar med liknande 

sökord som i # 2 

tillkommer   

 

Artikelmatris redovisar 

slutligen totalt 11 artiklar  

 

Artikelmatris redovisar 

slutligen totalt 11 artiklar  

 

Artikelmatris redovisar 

slutligen totalt 11 artiklar  

Kvalitetsgranskning 

medför borttagning av 4 

artiklar 

 

Kvalitetsgranskning 

medför borttagning av 4 

artiklar 

 

Kvalitetsgranskning 

medför borttagning av 4 

artiklar 
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 The Work Stress Questionnaire (revised version)                                                 Bilaga 3  
 
Följande frågor berör Din upplevelse av arbete och stress.  
Markera det alternativ som stämmer bäst överens med hur du upplever  
att det varit under den senaste månaden. Välj endast ett alternativ. 
 

1. Hinner du utföra dina arbetsuppgifter?  Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
 

2. Har du möjlighet att påverka de beslut som berör 
verksamheten på din arbetsplats? 

 Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
 

3. Tar din närmaste chef hänsyn till dina åsikter?  Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
 

4. Bestämmer du över din arbetstakt?  Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
 

5a. Har din arbetsbelastning ökat?  Ja 

 Nej – om nej; gå till fråga 6a. 
 

5b. – Om ja: Upplever du det som stressande?  Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

6a. Är målen för verksamheten på din arbetsplats 
tydliga? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej – om nej; gå till fråga 7a. 
 

6b. – Om delvis eller nej: Upplever du det som 
stressande? 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 
 

7a. Vet du vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete?  Ja – om ja; gå till fråga 8a. 
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 Delvis 

 Nej 
 

7b. – Om delvis eller nej: Upplever du det som 
stressande? 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

8a. Vet du vem eller vilka som tar beslut som berör 
verksamheten på din arbetsplats? 

 Ja – om ja; gå till fråga 9a. 

 Delvis 

 Nej 
 

8b. – Om delvis eller nej: Upplever du det som 
stressande 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

9a. Förekommer det konflikter på din arbetsplats?  Ja 

 Nej – om nej; gå till fråga 12a. 
 

9b. – Om ja: Upplever du det som stressande?  Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

10a. Är du inblandad i någon eller några konflikter på 
din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej – om nej; gå till fråga 12a. 
 

10b. – Om ja: Upplever du det som stressande?  Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

11a. Har din närmaste chef gjort något för att lösa 
konflikterna? 

 Ja – om ja; gå till fråga 12a. 

 Delvis 

 Nej 
 

11b. – Om delvis eller nej: Upplever du det som 
stressande? 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

12a. Ställer du höga krav på dig själv i ditt arbete?  Ja 

 Nej – om nej; gå till fråga 13a. 
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12b. – Om ja: Upplever du det som stressande?  Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

13a. Blir du ofta engagerad i ditt arbete?  Ja 

 Nej – om nej; gå till fråga 14a. 
 

13b. – Om ja: Upplever du det som stressande?  Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

14a. Tänker du på arbetet efter arbetsdagens slut?  Ja 

 Ibland 

 Nej – om nej; gå till fråga 15a. 
 

14b. – Om ja eller ibland: Upplever du det som 
stressande? 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

15a. Har du svårt att säga nej till arbetsuppgifter trots 
att du redan har fullt upp att göra? 

 Ja 

 Ibland 

 Nej – om nej; gå till fråga 16a. 
 

15b. – Om ja eller ibland: Upplever du det som 
stressande? 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

16a. Tar du mer ansvar för arbetet än du borde göra?  Ja 

 Nej – om nej; gå till fråga 17a. 
 

16b. – Om ja: Upplever du det som stressande?  Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

17a. Arbetar du utöver din ordinarie arbetstid för att 
utföra dina arbetsuppgifter? 

 Ja 

 Ibland 

 Nej – om nej; gå till fråga 18a. 
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17b. – Om ja eller ibland: Upplever du det som 

stressande? 
 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

18a. Har du svårt att sova på grund av att du tänker på 
arbetet? 

 Ja 

 Ibland 

 Nej – om nej; gå till fråga 19. 
 

18b. – Om ja eller ibland: Upplever du det som 
stressande? 

 Inte stressande 

 Mindre stressande 

 Stressande 

 Mycket stressande 
 

19. Har du på grund av arbetet svårt att få tid till att 
umgås med dina närmaste? 

 Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
 

20. Har du på grund av arbetet svårt att få tid till att 
umgås med dina vänner? 

 Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
 

21.  Har du på grund av arbetet svårt att få tid till att 
utöva dina fritidsintressen? 

 Ja, alltid 

 Ja, ganska ofta 

 Nej, sällan 

 Nej, aldrig 
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Frågor om återhämtning                                                                                                Bilaga 4                  
 
Följande frågor berör Din upplevelse av arbete och återhämtning.  
Markera det alternativ som stämmer bäst överens med hur du upplever att det  
varit under den senaste månaden, om inte annat anges. Välj endast ett alternativ. 
  
1. Känner du dig utvilad och återhämtad 

när du börjar arbetet på morgonen? 
 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

2. Känner du dig utvilad och återhämtad 
när du börjar arbeta igen efter en 
helgledighet? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

3. Känner du dig utvilad och återhämtad 
när du börjar arbeta igen efter en 
medellång ledighet (långhelger, 
kortsemester etc)? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

4. Känner du dig utvilad och återhämtad 
när du börjar arbeta igen efter en 
flerveckolång ledighet/semester? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

5. Känner du dig fylld av energi under 
arbetsdagen? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

6. Känner du dig mycket trött under 
arbetsdagen? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

7. Känner du dig psykiskt trött efter 
arbetsdagen? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 
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 Sällan 

 Aldrig 
 

8. Känner du dig kroppsligt trött efter 
arbetsdagen? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

9. Hur ofta har du känt dig utsövd när du 
vaknat under den senaste veckan? 
 

 Ingen morgon 

 Ett par morgnar 

 De flesta morgnar 

 Alla morgnar  
 

10. Har du under den senaste veckan haft 
svårt att sova (svårt att somna, vaknat i 
förtid p.g.a. arbetet) därför att tankar 
på jobbet hållit dig vaken? 

 Inte alls 

 En natt 

 Ett par nätter 

 Varje natt 
 

11. Har du under de senaste tre månaderna 
haft svårt att sova därför att tankar på 
jobbet hållit dig vaken? 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

12. Hur många timmar sover du vanligen 
per natt? 

 
…………………….. timmar 
 

13. Hur brukar du vanligen sova?  Mycket dåligt 

 Ganska dåligt 

 Varierar 

 Ganska bra 

 Mycket bra 
 

14. Jag kommer ofta på mig själv med att 
oroa mig för något? 

 1_______2_______3_______4_______5 
Instämmer                                     Instämmer                
  inte alls                                             helt 
 

15. Händer det att du känner olust när du 
går till arbetet? 

 Inte alls 

 Sällan 

 Ett par dagar per månad 

 En dag per vecka 

 Ett par dagar per vecka 

 Varje dag 

 


