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Sammanfattning 

Idag möter många människor svårigheter med att balansera arbetslivet och privatlivet. Att 

tiden och energin inte riktigt räcker till för alla delar i livet. En grupp som särskilt möter 

dessa svårigheter är skiftarbetare. Syftet med studien är att undersöka hur skiftarbetare som 

arbetar utifrån två olika arbetstidsmodeller upplever och hanterar balansen mellan arbete 

och fritid. För att besvara syftet har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med 

undersköterskor från Norrlands universitetssjukhus. Resultatet från studien visar att 

samtliga undersökningspersoner generellt sätt upplever en god balans mellan arbete och 

fritid. Trots det upplever de stundtals konflikter däremellan. De främsta skillnaderna mellan 

hur undersköterskor som arbetar utifrån de två arbetstidsmodellerna upplever balansen är 

kopplade till ansvar, återhämtning samt kontroll över arbetsschemat. För att hantera 

konflikter mellan arbete och fritid använder sig undersökningspersonerna av olika 

strategier. Några av dessa är att planera och prioritera, söka stöd från omgivningen samt att 

acceptera läget.  

 

Nyckelord: Undersköterskor, work-family conflict, shiftwork, coping 
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Inledning 

Många människor står idag inför svårigheter med att kombinera livets alla delar. Att dygnets 

timmar inte räcker till för arbete, familj och aktiviteter på fritiden är inget sällsynt problem. 

Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån (2013) upplever 640 000 personer 

minst en gång i veckan svårigheter med att kombinera arbete och fritid. Störningar mellan 

arbetsliv och privatliv har även klassificerats som en av de tio främsta orsakerna till att stress 

uppstår i arbetet. Konsekvenserna av långvariga störningar kan leda till oönskade effekter 

inom både arbetsliv och privatliv (Gao, Shi, & Wang, 2013).  

 

En grupp som särskilt ställs inför dessa utmaningar är skiftarbetare, då obekväma arbetstider 

kan göra det svårare för medarbetare att balansera arbete och fritid (Pearson, 2015). En 

studie från Stressforskningsinstitutet (u.å.) visar att många skiftarbetare rapporterar 

svårigheter med att kombinera umgänge med familj och vänner med sina oregelbundna 

arbetstider. De upplever även att de varierande arbetstiderna leder till konflikter inom 

familjen. En bransch där skiftarbete är vanligt förekommande är inom vården. Förutom att 

vårdpersonal arbetar utifrån oregelbundna arbetstider präglas oftast deras arbetsmiljö av 

höga krav, psykiska påfrestningar och låg kontroll (Stressforskningsinstitutet, 2010). Dessa 

krav kan göra det svårt för dem att leva upp till de krav och förväntningar som både finns i 

arbetet och på fritiden. 

 

Hur balans mellan arbete och fritid uppnås är idag ett aktuellt ämne som har studerats i 

många olika branscher och yrkesgrupper. En yrkesgrupp som har tillägnats relativt lite 

uppmärksamhet inom området är undersköterskor och i synnerhet har det genomförts få 

studier som jämfört balansen utifrån arbetstidsmodeller. Denna studie undersöker därför hur 

skiftarbetande undersköterskor som arbetar utifrån två olika arbetstidsmodeller upplever 

och hanterar balansen mellan arbete och fritid. Min förhoppning är att studien ska bidra med 

en ökad förståelse inom ämnet och att undersköterskorna, deras kollegor och chefer ska få 

en ökad insikt om svårigheter med att balansera arbete och fritid. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur skiftarbetare som arbetar utifrån två olika 

arbetstidsmodeller upplever och hanterar balansen mellan arbete och fritid. 

  

- Hur beskriver arbetstagarna balansen mellan arbete och fritid? 

- Finns det några skillnader mellan hur arbetstagare som arbetar utifrån arbetstidsmodellerna 

beskriver balansen? 

- Hur hanterar arbetstagarna konflikter som uppstår mellan arbete och fritid? 
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Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenteras en kort beskrivning av organisationen, innebörden av 

begreppet skiftarbete samt de arbetstidsmodeller som behandlas i studien. Detta för att ge 

läsaren en uppfattning av den kontext som undersökningspersonerna befinner sig inom. 

 

Organisationen, skiftarbete och arbetstidsmodeller 

Den här studien har utförts på uppdrag av Västerbottens läns landsting (VLL). Landstinget 

ansvarar för några viktiga samhällsuppgifter, däribland tandvård, lokaltrafik och 

kulturfrågor. Deras främsta ansvarsområde ligger dock inom hälso- och sjukvård 

(Västerbottens läns landsting, 2017). De ansvarar bland annat för Norrlands 

universitetssjukhus som både bedriver forskning och högspecialiserad vård. På sjukhuset 

arbetar omkring 5600 personer varav 700 är undersköterskor (Västerbottens läns landsting, 

2018).  

 

På Norrlands universitetssjukhus tillämpas skiftarbete, som enligt Barnes-Farrell et al. 

(2008) definieras som arbete som sker utanför traditionella dagskift. Skiftarbete innebär 

oftast växlande arbetstider som varierar mellan dygnets timmar. Det finns olika varianter av 

skiftscheman, men en vanlig uppdelning är att personalen arbetar utifrån två- eller treskift 

(Stressforskningsinstitutet, u.å.). För att skapa arbetsplatser med en hälsofrämjande och god 

arbetsmiljö erbjuder VLL omvårdnadspersonal som arbetar inom dygnet runt verksamhet, 

möjlighet att arbeta utifrån tre olika arbetstidsmodeller. De tre modellerna är Modifierad 3–

3 modell, Tidbankmodell, Saldomodell. Utöver dessa modeller kan de anställda även välja 

att arbeta utifrån ett fast grundschema som utgår ifrån de allmänna bestämmelserna 

(Västerbottens läns landsting, u.å.).  

 

I denna studie behandlas endast två av arbetstidsmodeller ovan, vilka är den modifierade 3–

3 modellen och saldomodellen. Inom den modifierade 3–3 modellen ligger fokus på att ge 

arbetstagarna större möjligheter till återhämtning genom kortare arbetstid. Medarbetarna 

arbetar mellan två till fyra dagar i rad och har sedan två till fyra dagars ledighet. Det innebär 

att de har en arbetstidsförkortning på 12–15 procent, vilket ungefär blir 35 dagar på ett år. 

Medarbetarna ansvarar tillsammans för att fylla alla arbetspass och täcka upp vid 
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korttidsfrånvaron. Detta innebär att medarbetarna måste göra cirka 15 arbetspass per år som 

inte är planerade i förväg, vilket kallas bufferttid. Fokuset inom den andra modellen, 

saldomodellen, ligger på delaktighet vid schemaläggning. Utifrån modellen får 

medarbetarna möjlighet att påverka och styra sitt egna arbetsschema efter verksamhetens 

behov. Medarbetarna delar på ansvaret för samtliga arbetspass, vilket kan innebära dag-, 

kväll- och nattidsarbete. De får även 20 procents högre ekonomisk ersättning vid obekväm 

arbetstid, jämfört med de centrala bestämmelserna (Västerbottens läns landsting, u.å.).  
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Teori 

I följande avsnitt kommer de teorier som denna undersökning bygger på att behandlas. De 

centrala teorierna i studien är work-family conflict och coping. Dessa teorier rör individens 

balans mellan arbete och fritid samt hur individen hanterar situationer där det uppstår 

konflikter däremellan. En mer djupgående redogörelse för dessa begrepp och tidigare 

forskning inom området kommer presenteras i avsnittet nedan. 

 

Work-family conflict 

Konceptet work-family conflict (WFC) utvecklades först av Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, 

and Rosenthal (1964). Med utgångspunkt i rollteori beskriver Kahn med kollegor konflikten 

som uppstår mellan arbete och fritid som en inter-rollkonflikt. De menar att en inter-

rollkonflikt uppkommer då press från en roll är oförenlig med press från en annan. Baserat 

på deras arbete definierar Greenhaus och Beutell (1985) WFC som “a form of interrole 

conflict in which the role pressures from the work and family domains are mutually 

incompatible in some respect” (s.77).  

 

Greenhaus och Beutell (1985) har utformat en WFC-modell som bland annat beskriver hur 

individen hanterar balansen mellan arbete och familj utifrån två olika riktningar. Den ena 

riktningen avser hur det uppstår konflikter i arbetet som påverkar familjelivet och den andra 

hur konflikter som uppstår i familjelivet påverkar arbetet. Det innebär att pressen från 

respektive roll gör det svårt att fullfölja åtaganden i den andra rollen. I WFC-modellen visar 

Greenhaus och Beutell (1985) på tre kategorier av faktorer till dessa konflikter. De tre 

kategorierna är tidsbaserade faktorer, spänningsbaserade faktorer och beteendebaserade 

faktorer. 

 

Tidsbaserade faktorer syftar till hur flera roller konkurrerar om en persons tid och 

uppmärksamhet. Om en individ spenderar en stor del av dennes tid inom ramen för en roll 

minskar möjligheten för individen att leva upp till krav och förväntningar som kommer med 

en annan roll. Det kan därför uppstå svårigheter för individen att fördela sin tid mellan 

rollerna. Tidsbaserade konflikter kan även uppstå om individen har lyckats fördela tiden 
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mellan rollerna väl. Vid dessa typer av konflikter är personen fysiskt närvarande i en roll, 

men lägger sitt fokus och tankeverksamhet på en annan.   

 

Spänningsbaserade faktorer avser situationer när ansträngningen inom en roll gör det svårt 

att motsvara de förväntningar som finns inom en annan. Inom denna kontext kan det 

exempelvis innebära att en individ som upplever hög belastning från arbetet kommer hem 

från jobbet och känner sig helt utmattad och nedstämd. Spänningsbaserade konflikter kan 

bero på tvetydigheter eller motsättningar inom en roll samt när gränsen mellan arbete och 

fritid suddas ut.  

 

Beteendebaserade faktorer inriktar sig på de krav som finns på beteenden inom respektive 

roll och hur dessa kan motsätta sig varandra. Inom rollerna kan det finnas normer och 

förväntningar på beteenden som krockar med normer inom en annan roll. Det kan 

exempelvis innebära att en individ förväntas vara ömsint och omhändertagande hemma med 

familjen och samtidigt vara resolut, rak och uppgiftsorienterad på arbetet. Skillnader på 

förväntade beteenden inom olika roller kan skapa en pressad situation för individen.  

 

Skiftarbete och WFC 

Enligt tidigare studier finns det en stark relation mellan skiftarbete och WFC. Vid en 

jämförelse mellan skiftarbete och arbete enligt “vanliga” kontorstider, är skiftarbete i större 

utsträckning förknippat med WFC. Kontroll och möjlighet att påverka sitt arbetsschema är 

enligt tidigare forskning två faktorer som är associerade med minskade konflikter mellan 

arbete och fritid (Tuttle & Garr, 2012). En annan viktig faktor för arbetstagarens upplevelse 

riktar sig mot hur schemat för skiftarbetet är utformat (Hakola & Härmä, 2001). Ett ständigt 

växlande arbetsschema har enligt tidigare studier visat sig leda till fler konflikter i 

jämförelse med ett permanent arbetsschema (Grosswald, 2003).  

 

Sjukvårdspersonal är en särskilt utsatt grupp gällande konflikter mellan arbete och fritid 

(Cortese, Colombo, & Ghislieri, 2010). En förklaring till det kan vara att sjukvårdspersonal 

utsätts för ett flertal stressfaktorer i arbetet, vilket kan leda till att individen får svårt att 

uppfylla kraven som kommer med andra roller. Några av dessa stressfaktorer är skiftarbete, 
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långa arbetsdagar, fysiska och psykiska arbetskrav samt hög arbetsbelastning (Zhang, 

Punnett & Nannini, 2017).  En yrkesgrupp som är specifikt utsatt och har stått i centrum för 

ett flertal studier gällande WFC är sjuksköterskor. En tidigare studie visar att hälften av alla 

sjuksköterskor som deltog i undersökningen upplevde ständigt konflikter mellan arbete och 

fritid, där antingen arbetet inverkade på fritiden eller fritiden störde arbetet (Grzywacz, 

Frone, Brewer, och Kovner, 2006). Båda typerna av konflikter kan leda till att minskat 

engagemang och försämrad prestation. Det kan i sin tur påverka vårdkvaliteten och 

patientnöjdheten i en negativ riktning (AlAzzam, AbuAlRub & Nazza, 2017).  

 

Jämfört med sjuksköterskor har undersköterskor tillägnats relativt lite uppmärksamhet inom 

WFC-forskningen. Forskarna Kristina Gyllensten, Gunnar Andersson och Helena Muller 

(2017) har en i svensk studie undersökt båda yrkesgrupperna. De studerade bland annat 

vilka effekter arbetstidsförkortning har på undersköterskors och sjuksköterskors balans 

mellan arbete och fritid. Resultaten visade att undersökningspersonerna upplevde mer 

energi i vardagen och att de lättare kunde hantera stress när antalet arbetstimmar blev färre. 

De upplevde en bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet. I en annan undersökning 

där undersköterskorna stod i centrum, studerades kontextuella förhållanden för WFC. Från 

undersökningen kunde forskaren urskilja tre kontextuella fundament som var relaterade till 

WFC. Dessa var externa och interna faktorer samt konsekvenser av konflikter mellan arbete 

och fritid. Några exempel på externa faktorer som påverkade undersköterskornas upplevelse 

av WFC var övertidsarbete, låg bemanning, personligt finansiellt ansvar och 

familjeförpliktelser. Interna faktorer kunde bland annat vara fysisk och mental hälsa, 

lojalitet till arbetsgruppen samt ineffektiv coping-förmåga. De potentiella konsekvenserna 

av WFC var att undersköterskorna fick skuldkänslor, ökad ångest, försämrad arbetsförmåga 

eller svårigheterna att fokusera och sova (Hanson, 2016).  

 

Coping 

Som tidigare beskrivits är WFC en form av konflikt som uppstår mellan olika roller i arbetet 

och på fritiden. Beroende på hur individer hanterar trycket från de olika rollerna kan 

upplevelsen av press och krav antingen minska eller öka. För att förklara hur individer 

hanterar konflikter som uppstår mellan olika roller kan copingteorin tillämpas. 
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Copingbegreppet beskriver hur vi människor använder oss av olika strategier för att försöka 

hantera svårigheter och lösa problem. Två av de mest framstående forskarna inom coping 

är Richard Lazarus och Susan Folkman och de definierar coping som ”Constantly changing 

cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that 

are appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (1984, s.141). 

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) grundar sig valet av copingstrategi i en primär och en 

sekundär bedömning. En primär bedömning innebär att vi gör en avvägning av hur stor 

utmaning eller svårighet som vi ställts inför är. Efter vi gjort det gör vi en sekundär 

bedömning där vi undersöker vilka resurser vi har för att hantera eller lösa problemet på. 

Först efter vi gjort dessa bedömningar beslutar vi vilka strategier vi ska använda. Denna 

process är komplex och valet av strategier är inte en helt rationell, då vi ofta gör 

bedömningarna omedvetet. 

 

För att hantera svåra situationer använder vi oss av copingstrategier och vanligtvis delas 

dessa in i två övergripande kategorier, problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. 

Den problemfokuserade copingen är inriktad på individens sätt att hantera svårigheter 

genom lösningar och praktiska åtgärder för att förändra situationen. Några exempel på 

problemfokuserade copingstrategier är konfrontation och problemlösning. 

Emotionsfokuserad coping avser hur individen reglerar sina känslor för att hantera 

svårigheten. Det kan bland annat innebära att individen anpassar sina känslor, ändrar sitt 

sätt att se på problemet eller söker stöd hos närstående (Lazarus, 1999). Utöver 

problemfokuserad och emotionsfokuserad coping menar ett flertal forskare (Endler & 

Parker, 1990, Carver, Scheier & Weintraub, 1989) att det även finns en tredje copingstrategi. 

Denna strategi kallas undvikande coping och innebär att individen genom social avledning 

eller annan distraktion försöker minska upplevelsen av påfrestning och stress (Endler & 

Parker, 1990).  

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det ingen universell copingstrategi som fungerar 

i alla situationer. Det innebär att individer kan använda sig av olika strategier i olika 

situationer eller parallellt med varandra. Det som avgör om effekten av en strategi blir 

framgångsrik eller inte, är balansen mellan individ, situation och copingstrategi. Resultatet 
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av en god balans mellan dessa faktorer kan leda till en minskad belastning på individen, 

medan obalans mellan dem kan framkalla en stressreaktion. 

 

Coping och WFC  

Tidigare forskning inom WFC och coping fokuserar dels på vilka strategier som används 

för att hantera konflikter mellan arbete och fritid och dels på de faktorer som kan leda till 

att copingen blir framgångsrik (Hanson, 2016). I ett flertal studier har man undersökt vilken 

copingstrategi som är mest effektiv. Medan resultaten från några av dessa undersökningar 

visar att problemfokuserad coping leder till en minskad belastning och stress än andra 

strategier (Bhagat, Allie & Ford, 1991), visar andra studier att emotionsfokuserad coping är 

mer effektiv. Det avser främst situationer i arbetet där individen upplever att det inte går att 

påverka eller förändra läget. Utifrån tidigare forskning kan de olika copingstrategierna vara 

effektiva i olika situationer och har båda potential att leda till lägre nivåer av upplevd WFC 

(Aryee et al. 1999).   

 

En undersökning som inte utgått ifrån de övergripande copingstrategierna är en studie som 

undersökt hur undersköterskor hanterar stressiga situationer som är associerade med WFC. 

I studien kunde forskaren, Bryan Hanson (2016), urskilja två övergripande copingstrategier 

som undersköterskorna använde sig av, gemenskapsinrikad coping och självständig coping. 

Strategierna inom den gemenskapsinriktade copingen omfattade kommunikation och 

schemaläggning. Genom att söka stöd hos närstående eller kollegor upplevde 

undersökningspersonerna att de kunde lindra stressen i samband med WFC. Den andra 

gemenskapsinriktade strategin fokuserar på hur planering av livspusslet tillsammans med 

sin omgivning kan lindra trycket som uppstår mellan arbete och fritid. Inom den 

självständiga copingen identifierades tre kategorier av strategier; Mindfullness, isolering av 

de olika domänerna samt en blandning av förstärkande strategier. Mindfullness innefattar 

bland annat handlingar som reflektion och avkoppling och används att stärka förmågan att 

hantera svåra situationer. Genom att fokusera på nuet, sänka förväntningarna på sig själv 

och försöka stå ut med situationen försöker individen att isolera arbetslivet från privatlivet. 

Den sista kategorin av självständig coping är en blandning av strategier som individer 

använder för att hantera svåra situationer. Några av dess är fysisk aktivitet, lyssna på musik, 
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engagera sig i hobbys och dricka alkohol. Forskaren för studien fann att utfallet av 

copingstrategierna var beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. De nämnda 

strategierna kunde antingen bidra till att individen stärktes eller att belastningen för 

individen ökade (Hanson, 2016). 
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Metod 

I metodavsnitt beskrivs de metoder som använts och hur studien har genomförts. Detta 

presenteras utifrån fem rubriker: Metodval, urval, tillvägagångssätt, databearbetning och 

analys samt etik. 

 

Metodval 

Då avsikten med studien var att undersöka skiftarbetares upplevelser av balansen mellan 

arbete och fritid har en kvalitativ forskningsmetod använts. Den kvalitativa metoden är 

enligt Trost (2010) lämplig att använda om studiens syfte och frågeställningar riktar sig mot 

att förstå, beskriva eller hitta mönster i något som är komplext. Då syftet med studien var 

just detta var det passande att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa 

metoden möjliggör även datainsamling på en djupare nivå (Bryman, 2011), vilket jag ansåg 

var en förutsättning för att kunna svara på undersökningsfrågorna. 

  

Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Vid denna typ av 

intervjuform utgår forskaren från en intervjuguide med ett antal förbestämda frågor och 

teman. Under intervjuns gång har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och att ändra 

ordningsföljden på frågorna. Enligt Bryman (2011) kan semistrukturerade intervjuer ses 

som en flexibel process, där forskaren kan vara följsam och anpassa intervjuprocessen efter 

undersökningspersonerna. Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod eftersom jag ville att intervjuerna skulle präglas av det som var av vikt 

och betydelse för undersökningspersonerna, inom ramarna för studien. 

 

Urval 

Vid valet av undersökningspersoner användes ett målinriktat urval. Det innebär att 

undersökningspersonerna valdes utifrån ett antal kriterier som gjorde dem intressanta för 

studien (Bryman, 2011). De kriterier som användes och styrde urvalet var att samtliga 

undersökningspersoner skulle vara heltidsanställda undersköterskor som arbetar skift 

utifrån någon av de två arbetstidsmodellerna (saldomodellen eller den modifierade 3–3 
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modellen). Kriterierna togs fram för att avgränsa urvalet och hitta relevanta 

undersökningspersoner i förhållande till studiens syfte. 

  

För att komma i kontakt med lämpliga undersökningspersoner fick jag hjälp av Ulla 

Olofsson, min kontaktperson på Västerbottens läns landsting. Hon hjälpte mig att hitta två 

arbetsplatser som arbetar utifrån de olika modellerna och gav mig kontaktuppgifter till 

avdelningscheferna. Jag kontaktade cheferna via mail och informerade om syftet med 

studien, hur intervjumaterialet skulle användas, att deltagandet var frivilligt samt att all 

information som samlades in under studien skulle behandlas konfidentiellt. I mailet frågade 

jag även om det fanns några undersköterskor på deras avdelningar som skulle kunna tänka 

sig att delta i undersökningen. Från respektive avdelning deltog det fyra undersköterskor, 

vilket innebär att det totalt medverkade åtta undersköterskor i studien. 

 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide (se bilaga) utifrån syftet och den teoretiska 

utgångspunkten. De tre olika temana blev; Arbetstid, Fritid samt Balansen mellan arbete 

och fritid. Förutom tre teman bestod intervjuguiden av några inledande och avslutande 

frågor. De inledande frågorna inkluderades i guiden för att jag som forskare skulle kunna 

skapa mig en uppfattning om undersökningspersonernas bakgrund och de avslutande 

frågorna medtogs för att ge undersökningspersonerna möjlighet att förtydliga eller tillägga 

något i slutet av intervjun. Majoriteten av frågorna i intervjuguiden var öppna frågor. Enligt 

Creswell (2007) kan breda och öppna frågor leda till att undersökningspersonerna kan tolka 

frågorna och svara i enlighet med vad de själva anser är av betydelse. Då syftet med denna 

studie var att undersöka intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser var dessa typer av 

frågor centrala att ställa. 

  

Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte och tog mellan 30–50 minuter.  Med 

godkännande av undersökningspersonerna spelades intervjuerna in. Ljudinspelningen 

underlättade för mig som intervjuare, både under och efter intervjutillfället. Under 

intervjuerna kunde jag fokusera på vad undersökningspersonerna sa, istället för att behöva 

skriva ner allt som sades. Bryman (2011) menar att en risk med att föra anteckningar är att 
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det kan distrahera intervjuaren och leda till att viktig information går förlorad (Bryman, 

2011). Genom ljudinspelningen kunde jag även lyssna igenom intervjuerna i efterhand och 

transkribera dem. 

 

Databearbetning och analys 

Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet använde jag tematisk analys. Den 

tematiska analysen används för att på ett systematiskt sätt analysera, identifiera och hitta 

mönster. Det är vanligt att den används i studier där undersökningspersonernas erfarenheter, 

betydelser och verklighet står i centrum (Braun och Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) 

beskriver även analysmetoden som flexibel och frikopplad från några specifika teorier eller 

traditioner. 

  

Det första steget vid bearbetningen av materialet var att lyssna igenom ljudinspelningarna 

och transkribera intervjuerna, vilket resulterade i totalt 48 sidor text. För att få en 

övergripande bild läste jag igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger. Under 

genomläsningen skrev jag ner tankar och idéer som jag hade för den fortsatta analysen. 

Enligt Braun och Clarke (2006) kan dessa noteringar underlätta vid den fortsatta kodningen 

och analysen. När jag hade bekantat mig väl med materialet började jag utforma initiala 

koder. Vid kodningen läste jag rad för rad och kodade det som jag ansåg var av intresse för 

studien. De initiala koderna var ofta ord som låg nära intervjumaterialet. Detta eftersom jag 

var intresserad av att studera hur undersökningspersonerna beskrev sina upplevelser och 

inga bakomliggande meningar. Det kallas enligt Braun och Clarke (2006) för att man 

undersöker något på en semantisk nivå. När jag sammanställde alla initiala koder upptäckte 

jag att det fanns några koder som var väldigt lika varandra och slog därför ihop några av 

koderna. Ett exempel på en sammanslagning av två koder är tidspress och svårt att hinna 

allt. Sammanslagningen resulterade i 63 relevanta koder. 

  

Vid nästa steg i analysprocessen sökte jag efter teman. Syftet med studien och den teoretiska 

utgångspunkten styrde genomsökningen, vilket brukar kallas ’teori-driven analys’ (Braun 

och Clarke, 2006). När jag sökte efter teman flyttade jag runt koderna och gjorde om ett 

flertal gånger innan jag hittade de slutgiltiga teman, som blev; Balans och konflikter mellan 
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arbete och fritid, Skillnader mellan de två arbetstidsmodellerna samt Hantering av balans 

mellan arbete och fritid. Förutom de övergripande temana identifierade jag sex underteman. 

I tabellen nedan presenteras alla teman med respektive underteman.   

  

Balans och konflikter 

mellan arbete och fritid 

Tidsbaserade 

konflikter 

Spänningsbaserade 

konflikter 

Beteendebaserade 

konflikter 

Skillnader mellan de två 

arbetstidsmodellerna 

Tidsbaserade 

konflikter 

Spänningsbaserade 

konflikter 

 

Hantering av konflikter 

mellan arbete och fritid 

Problemfokuserade 

konflikter 

Emotionsfokuserade 

konflikter 

Undvikande 

konflikter 

 Tabell 1. Teman och underteman från analysen 

Etik 

Under hela studien har jag tagit hänsyn till och utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). De fyra huvudprinciperna är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla som deltagit i studien har 

blivit muntligt informerade om dessa principer. Inför intervjuerna blev de underrättade om 

syftet med undersökningen, hur materialet från studien skulle användas, att deras deltagande 

har varit frivilligt samt att all information som samlats in skulle behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). För att försäkra mig om att 

undersökningspersonerna kände till och förstod innebörden av de forskningsetiska 

principerna, var jag noga med att fråga om informationen var tydlig och om dom hade några 

frågor. 

  

Genom hela studien har jag tagit stor hänsyn till undersökningspersonernas konfidentialitet. 

Redan vid bearbetningen av det insamlade materialet avidentifieras 

undersökningspersonerna och namngavs med en siffra. Vid analysen användes endast 

färgpennor för att kunna särskilja på vilka personer som arbetade utifrån vilken modell, i 

övrigt behölls undersökningspersonerna anonyma. Vid presentation av resultatet synade jag 

texten ett flertal gånger för att kontrollera att det inte gick att ta reda på vilka åtta 

undersköterskor som deltagit i studien. Det arbetar idag cirka 700 undersköterskor på 
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sjukhusets 37 avdelningar. Av dessa avdelningar är det endast två arbetsplatser som inte 

arbetar i enlighet med någon av de arbetstidsmodeller som studeras i undersökningen. 

Denna omständighet bidrar till att minska risken för att det ska kunna gå att identifiera vilka 

undersköterskor som deltagit i studien. 
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Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en kort beskrivning av undersökningspersonerna och deras 

livssituation. Därefter analyseras och presenteras resultatet utifrån tre övergripande 

teman: Balans och konflikter mellan arbete och fritid, Skillnader mellan de två 

arbetstidsmodellerna samt Hantering av konflikter mellan arbete och fritid.  

 

Undersökningspersoner   

Undersköterskorna som deltagit i studien arbetar idag heltid på Norrlands 

universitetssjukhus. Samtliga undersökningspersoner arbetar både dag- och kvällsskift och 

ett fåtal av undersköterskorna har vid några enstaka tillfällen även arbetat natt. 

Undersökningspersonerna arbetar antingen utifrån en arbetstidsmodell som kallas 

Saldomodellen eller enligt den modifierade 3–3 modellen. Hur länge de har arbetat inom 

undersköterskeyrket varierar och skillnaden mellan den som har arbetat längst och kortast 

är mer än tio år. Det skiljer sig även mellan hur länge de arbetat på sin nuvarande avdelning, 

då vissa endast arbetat en kortare tid och andra i stora delar av sitt yrkesverksamma liv. 

Majoriteten av undersökningspersonerna uttrycker att de trivs bra på sin arbetsplats och med 

sitt yrke.  

 

På sidan av arbetet ser livssituationen för undersökningspersonerna väldigt olika ut. Några 

lever tillsammans med en partner och har barn, medan andra inte lever det klassiska 

familjelivet. Undersökningspersonerna spenderar även sin fritid på olika sätt. Några av 

undersköterskorna har planer för varenda ledig stund på fritiden och andra njuter av att inte 

göra någonting alls. Nästan alla undersköterskor uppskattar att vara ute i naturen och gör 

det genom att promenera, cykla, fixa i trädgården eller fiska. Flertalet av undersköterskorna 

gillar även att träna på fritiden.     

 

Balans och konflikter mellan arbete och fritid 

Majoriteten av undersökningspersonerna anser att de generellt sett har en god balans mellan 

arbete och fritid. Däremot varierar deras uppfattning av vad balans innebär. Några menar 

att balans handlar om att ha tid och energi att göra allt man vill på fritiden och i arbetet. 
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Andra menar att balans är att göra någonting som känns meningsfullt och som man mår bra 

av. En undersköterska beskriver balans på följande sätt. 

 

“Balans är att få pusselbitarna i livet att gå ihop” (Undersökningsperson 4) 

 

Oavsett hur undersökningspersonerna tolkar begreppet strävar alla efter att uppnå en känsla 

av harmoni mellan arbetet och fritiden. Trots denna strävan upplever samtliga 

undersökningspersoner att det emellanåt uppstår konflikter mellan arbetslivet och 

privatlivet. I linje med Greenhaus och Beutells (1985) beskrivning av WFC upplever 

undersköterskorna både konflikter där arbetet går ut över fritiden och situationer när fritiden 

inkräktar på arbetet. Alla konflikter som undersökningspersonerna nämner är relaterade till 

någon av de tre kategorierna av konflikter; tid, spänning och beteende (Greenhaus & 

Beutell, 1985). 

 

Tidsbaserade konflikter 

Samtliga undersökningspersoner upplever konflikter mellan arbetet och fritiden som är 

relaterade till tid. En av dessa konflikter handlar om att inte ha tillräckligt med tid för att 

uppfylla alla krav och förväntningar som finns inom de olika rollerna. Utifrån 

undersköterskornas beskrivningar möter de både svårigheter med att hinna utföra alla 

uppgifter på arbetet och på fritiden. Två undersökningspersoner beskriver deras erfarenheter 

av tidsbrist i arbetet och fritiden enligt följande. 

 

“Det är så olika i olika perioder om vi har mycket att göra eller om vi har lite att 

göra. Om vi har mycket att göra då är det svårt att hinna med allt man vill.” 

(Undersökningsperson 3) 

 

“Jag upplever att jag har mer tid nu, men jag har ändå tidsbrist i mångt och mycket. 

Jag menar om barnen vill gå till kompisar och komma hem lite senare, då när dom 

kommer hem är det mat och sen läxa mitt upp i alltihop. Då har jag önskat att kvällen 

var lite längre än den är.” (Undersökningsperson 2) 

 



 

18 
 

Flera av undersökningspersonerna upplever även svårigheter med att fördela sin tid mellan 

rollerna, vilket stämmer överens med Greenhaus och Beutells (1985) beskrivning av 

tidsbaserade konflikter. En annan konflikt som undersköterskorna uppmärksammar rör 

deras växlande arbetsschema. Några av undersökningspersonerna uttrycker en viss 

frustration över att regelbundet behöva arbeta kvällar och helger. Frustrationen beror främst 

på att majoriteten av deras närstående arbetar eller går i skola under dagtid, vilket leder till 

att de inte är lediga under samma tider. En undersköterska beskriver problematiken enligt 

följande. 

 

“Dom flesta jag umgås med jobbar på åtta-till-fem jobb och det ju är klart när dom 

vill umgås då kan inte jag alltid umgås. Vilket är tråkigt”  

(Undersökningsperson 3)      

 

Utöver kvällar och helger, händer det att undersköterskor måste arbeta under storhelger 

såsom julafton, nyårsafton och midsommar. Att inte kunna vara med familjen under 

högtider kan leda till en besvikelse hos dem själva och hos den närmaste omgivningen. 

Ytterligare en konflikt som är kopplad till tid handlar om hur undersökningspersonerna 

upplever att de ständigt förväntas vara närvarande och tillgängliga på arbetet och fritiden. 

Pressen över att behöva vara tillgänglig på två ställen samtidigt kan leda till svårigheter 

med att motsvara de förväntningar som finns (Greenhaus & Beutell, 1985). 

Undersköterskorna förklarar att de känner en viss uppgivenhet och menar att det är 

omöjligt att vara fysiskt närvarande på båda platserna samtidigt. 

 

“De är inte möjligt att leva upp till förväntningarna att man ska vara närvarande 

både på jobbet mer och hemma mer. Tiden går inte ihop” (Undersökningsperson 8) 

 

Utifrån undersökningspersonernas skildringar upplever vissa av dem svårigheter med att 

disponera sin tid. Enligt WFC-modellen leder en framgångsrik fördelning av en persons tid 

till en ökad balans, medan en misslyckad uppdelning leder till att individen får svårare att 

fullfölja sina åtaganden inom den andra rollen. Några undersköterskorna lyfter även fram 

problematiken med att lämna arbetet på jobbet. En undersköterska förklarar hur denne 

brukar ta med sig “specialuppgifter” hem för att hinna slutföra dem. Undersköterskan menar 
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att det ibland kan vara svårt att skilja på vad som är hobby och arbete eftersom personen 

tycker mycket om sina arbetsuppgifter. När gränsen mellan arbete och fritid suddas ut kan 

kraven bli otydliga och svåra att begripa, vilket kan leda till att det uppstår en ökad spänning 

mellan arbetet och fritiden (Greenhaus & Beutell,1985). Eftersom undersökningspersonerna 

arbetar med att vårda och ta hand om sjuka eller skadade patienter, kan de även stå inför 

moraliska utmaningar med att sätta gränser mellan arbete och fritid.  

 

Även om undersökningspersonerna lyckas fördela sin tid mellan arbetet och fritiden på ett 

bra sätt, upplever några av dem ändå konflikter. Dessa konflikter uppstår i situationer när 

undersköterskorna tar med sig tankar och känslor från arbetet till fritiden och vice versa. 

Om deras tankar och känslor från fritiden distraherar dem på arbetet kan arbetsprestationen 

påverkas negativt. På samma sätt kan bekymmer från arbetet påverka 

undersökningspersonernas fritid. En sådan situation kan bland annat leda till svårigheter 

med att fokusera och sova (Hanson, 2016). 

 

Spänningsbaserade konflikter  

Undersökningspersonerna uppmärksammar ett flertal olika situationer då de upplever att 

spänning från en roll gör det svårt att leva upp till krav och förväntningar i en annan roll. En 

konflikt som samtliga undersökningspersoner nämner rör arbetsbelastning. När 

arbetsbelastningen blir för tuff, vårdtyngden för hög och det saknas personal upplever 

majoriteten av undersökningspersonerna att energin tar slut efter arbetsdagen. En 

undersköterska beskriver det så här. 

 

“När vår vårdtyngd är så hög och vi inte hinner med, och patienterna inte får den tid 

som dom förtjänar och är här för. Då börjar ju folk knäa och sjukskriva sig” 

(Undersökningsperson 1) 

 

Majoriteten av undersökningspersonerna upplever även att belastningar från fritiden 

påverkar arbetet. Dessa konflikter uppstår främst i situationer där undersköterskorna hittar 

på “för mycket” aktiviteter på fritiden, vilket leder till att de inte får tillräckligt med 
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återhämtning och känner sig tröttare på arbetet. En undersökningsperson uttrycker det enligt 

följande. 

 

“Ibland gör jag för mycket saker på mina jobbhelger än vad jag egentligen borde för 

att kunna prestera hundra procent på jobbet” (Undersökningsperson 3) 

 

Trots att nästan alla undersökningspersoner nämner denna konflikt är det endast ett fåtal 

som ser konflikten som ett bekymmer. De flesta beskriver motsättningen som en del av 

vardagen och hänvisar till att den grundar sig i prioriteringar som personerna själva gjort. 

En undersköterska som blir besvärad av konflikten förklarar hur denne oroar sig över att 

arbetsprestationen ska försämras. Undersköterskans oro över att inte få tillräckligt med 

återhämtning gör att denne ofta väljer att tacka nej till aktiviteter som kan leda till för lite 

sömn och vila. I enlighet med undersköterskans beskrivning visar tidigare forskning att 

WFC kan leda till försämrad arbetsprestation och minska arbetstagarnas engagemang 

(AlAzzam, AbuAlRub & Nazza, 2017). Långsiktigt skulle det kunna leda till stora problem 

för både undersköterskorna och för verksamheten i stort. Om undersköterskans engagemang 

och arbetsprestation försämras kan även patienternas hälsa göra det, vilket i sin tur kan öka 

pressen på undersköterskorna (AlAzzam, AbuAlRub & Nazza, 2017).  

 

En annan konflikt som undersköterskorna lyfter fram rör kombinationen av återhämtning 

och barn. Flera av undersökningspersonerna menar att det kan vara svårt att både vara en 

närvarande och energifylld förälder och presterande undersköterska. Ibland upplever de att 

energin inte räcker till för båda delarna. Även undersköterskor som inte har småbarn 

uppmärksamma problematiken. 

 

“Jag har vuxna barn nu, men när dom var små var det betydligt jobbigare. Det var 

ju en sån konkurrens när man skulle skjutsa dom hit och dit. Det var inte kul! Jag 

förstår att dom som är mest frustrerade inom vården oavsett arbetstidsmodell, är just 

dom som har barn där det ska skjutsas, lämnas och hämtas”  

(Undersökningsperson 6) 
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Om undersköterskorna inte får tillräckligt med återhämtning kan kombinationen av 

ansträngningen från arbetet och familjen göra det svårt för dem att uppfylla några 

förväntningar alls. Det kan i sin tur orsaka en stressreaktion hos individen (Lazarus & 

Folkman, 1984) och leda till att undersköterskorna får ännu svårare att balansera alla sina 

åtaganden. Oavsett om undersökningspersonerna har barn eller inte, uttrycker flera att de 

ibland får dåligt samvete då de måste åka in och jobba när familj och vänner är lediga. En 

undersköterska som är ensamstående förälder förklarar. 

 

“Jag hade alltså flera barn hemma som fick klara sig själv ganska mycket. Under 

flera kvällar och nätter. Då var den yngsta bara fem år, så jag lämnade ganska stort 

ansvar på dom äldre barnen. Det har jag haft väldigt dåligt samvete för.”  

(Undersökningsperson 1) 

 

Undersökningspersonerna upplever även konflikter som uppstått till följd av att 

förväntningarna och kraven blivit för stora på dem i arbetet. När undersköterskorna 

beskriver en typisk arbetsdag framgår det att deras arbetsuppgifter innebär ett stort ansvar. 

De tar hand om sjuka eller skadade patienter som är beroende av deras hjälp och stöd. 

Förutom omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter utför undersökningspersonerna även en del 

uppgifter som traditionellt sett har utförts av sjuksköterskor. De tar bland annat blodprover, 

startar och avslutar sondmat samt trachvård. Vissa av undersökningspersonerna tycker att 

det är roligt och utvecklande med mycket ansvar och förtroende medan andra ser det som 

en belastning. De menar att pressen över att hela tiden behöva prestera kan vara påfrestande.  

 

“Det är ju speciellt att gå in i en situation och veta att om jag gör fel så kan någon 

dö. Så vissa dagar ska man verkligen inte göra fel och lyckligtvis gör man det väldigt 

sällan” (Undersökningsperson 8)  

 

En undersköterska förklarar att de i sin yrkesroll ofta lär känna och engagerar sig i sina 

patienter och att det därför kan bli jobbigt att hantera när någon blir väldigt sjuk eller går 

bort. Sörjningsprocessen är inget som går att stänga av och på, det är något som 

undersökningspersonerna bär med sig hela tiden. Om undersköterskorna upplever 
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svårigheter med att släppa taget om en patient kan såväl arbetet som fritiden påverkas av 

det.  

 

Beteendebaserade konflikter  

Undersökningspersonerna upplever endast två typer av konflikter som är associerade till 

deras beteende. Den första konflikten rör hur de olika rollerna innefattar olika krav på 

beteenden och när dessa inte är förenliga med varandra uppstår det pressade situationer. 

Nästan alla undersökningspersoner anser att flexibilitet är en av de viktigaste egenskaperna 

hos en undersköterska. Samtidigt som de i arbetet förväntas vara flexibla och 

anpassningsbara, upplever några av undersökningspersonerna att de på sin fritid inte har 

möjlighet att vara det på grund av sitt arbete. De menar att de “tvingas” vara planerade och 

organiserade på sin fritid för att hinna alla saker som de vill göra under sin ledighet. Även 

om kravet på att undersköterskorna ska vara flexibla i arbetet inte direkt motsätter sig kraven 

på fritiden, gör de det indirekt. En undersökningsperson menar att resultatet av denna 

konflikt ofta blir att fritiden får lida, då det är svårt att vara spontan och hitta på saker med 

vänner och familj utan att vara planerad. Den andra beteendebaserade konflikten som 

undersköterskorna nämner avser hur undersköterskornas förväntade beteende i arbetet och 

på fritiden krockar med varandra. En undersköterska berättar om en sådan situation. 

 

“En familjemedlem blev sjuk och då kände jag att förväntningarna var att jag skulle 

veta och kunna mer än jag gjorde. Jag kan ju allt med mätningar, stick och hit och 

dit, men jag kunde inte. Det blev liksom blankt. Jag ville bara vara anhörig.” 

(Undersökningsperson 7) 

 

Det undersköterskan ovan skildrar är hur denne både förväntades agera som en professionell 

och kunnig undersköterska och samtidigt vara en omsorgsfull anhörig, vilket ledde till en 

svår och pressad situation. Undersköterskans upplevelse går i linje med tidigare forskning 

som visar att skiftarbete, psykiska arbetskrav och familjeförpliktelser är faktorer som är 

relaterade till WFC (Zhang, Punnett & Nannini, 2017, Hanson, 2016). Undersköterskans 

upplevelse visar att det trots allt kortsiktigt går att hantera kombinationen av dessa tre 
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faktorer som är relaterade till WFC, men långsiktigt hade det mest troligt skapat en ohållbar 

situation för undersökningspersonen.  

 

Skillnader mellan de två arbetstidsmodellerna 

Som tidigare nämnt upplever samtliga undersökningspersoner både balans och konflikter 

mellan arbetet och fritiden. Det finns dock några skillnader mellan hur 

undersökningspersonerna som arbetar enligt de två arbetstidsmodellerna, modifierad 3–3 

modell och saldomodell, beskriver och upplever balansen. Skillnaderna mellan 

undersökningspersonernas upplevelser är kopplade till tids- och spänningsbaserade 

konflikter.   

 

Tidsbaserade konflikter 

De främsta skillnaderna mellan deras upplevelser är kopplat till tidsbaserade faktorer och 

rör påverkansmöjlighet och återhämtning. Enligt Hanson (2016) kan dessa faktorer leda till 

att balansen stärks eller att belastningen för individerna ökar, vilket verkar stämma överens 

med undersökningspersonernas upplevelser. En utav skillnaderna är att de undersköterskor 

som arbetar utifrån den modifierade 3–3 modellen i större utsträckning upplever att de får 

mer tid för återhämtning, än de som arbetar enligt saldomodellen. Nedan beskriver en 

undersökningsperson från respektive modell sin syn på ledighet. 

 

“Mina kompisar skämtar ofta om att de tycker att jag aldrig arbetar och jag kan ju 

vara ledig flera dagar i rad. Förra veckan jobbade jag tre dagar” 

(Undersökningsperson 8 - Den modifierade 3–3 modellen) 

 

“Jag hade velat ha några fler lediga dagar, för just nu har jag bara dom där lediga 

helgerna när jag har mitt barn hos mig. Annars är jag bara en-dagars-ledig, en här, 

en där, en där och då blir man helt slut! (Undersökningsperson 5 - Saldomodellen) 

 

Nästan alla undersökningspersoner som arbetar enligt saldomodellen uppger att de gärna 

hade arbetat mindre om de haft möjlighet. Parallellt uttrycker de en tillfredsställelse över att 

de har möjlighet att själva planera när deras ledighet ska infalla. Några understryker att de i 
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och med saldomodellen kan planera in sina vilodagar på egen hand. Möjligheten att kunna 

planera arbetet efter fritiden är också något som undersökningspersonerna menar kan leda 

till ökad energi och återhämtning. Flera av undersköterskorna som arbetar enligt den 

modifierade 3–3 modellen saknar denna möjlighet, då de enligt modellen inte kan påverka 

schemat i någon större utsträckning. De kan även bli utkallade på arbetspass (buffpass) 

under sin planerade ledighet. Även om undersköterskorna ofta är förberedda på när de ska 

arbeta sina buffpass kan det uppstå situationer där de på kort varsel måste hoppa in. Att inte 

veta när dessa pass kommer kan enligt undersköterskorna leda till stressade känslor. 

Avsaknad av kontroll över arbetsschemat och ledigheten kan leda till konflikter mellan 

arbete och fritid. Det gäller även för de undersköterskor som arbetar enligt saldomodellen. 

 

“Det negativa med 3–3 är att jag ska gå in och jobba när jag är ledig. Det blir som 

en slags jour eller vikariepool. Vi säger att jag är ledig tre dagar, så kan det ju sluta 

med att jag jobbar två av dom. Vilket inte alltid är så kul” (Undersökningsperson 8 - 

Den modifierade 3–3 modellen) 

 

“Ibland kan det vara svårt att få igenom sina önskemål och det kan ställa till det när 

man har planerat något på fritiden. Ibland känns det som att dom som sammanställer 

schemat inte tänker på att man har ett liv utanför också” (Undersökningsperson 5 - 

Saldomodellen) 

 

Även om omständigheterna är olika för undersköterskorna ovan uttrycker båda situationer 

då bristande möjlighet att påverka schemat leder till konflikter. Detta kan till viss del 

förklaras genom Tuttle och Garrs (2012) resultat från tidigare studier, som visar att 

möjlighet att påverka arbetsschemat är en faktor som kan leda till minskade konflikter 

mellan arbete och fritid. Undersköterskorna som arbetar enligt saldomodellen och som 

själva ska kunna påverka sitt arbetsschema upplever ibland att de inte har möjlighet att göra 

det eftersom de måste förhålla sig efter verksamhetens behov och kollegors önskemål. 

Undersköterskornas upplevelser av sin faktiska möjlighet att påverka arbetsschemat är 

därmed av stor betydelse för deras upplevelse av balans. 
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Spänningsbaserade konflikter 

Det finns även några skillnader i hur undersökningspersonerna från de två 

arbetstidsmodellerna upplever sina möjligheter att balansera spänningar som kommer från 

respektive roll. Dessa skillnader rör ansvar inom såväl arbetslivet som familjelivet. Som 

tidigare nämnt upplever några av undersköterskorna att de avancerade uppgifterna och det 

stora ansvaret inom arbetet kan vara påfrestande. Majoriteten av de undersökningspersoner 

som upplever svårigheter med att hantera denna press arbetar i enlighet med saldomodellen. 

Samtidigt uttrycker majoriteten av undersköterskorna som arbetar efter den modifierade 3–

3 modellen att de uppskattar och motiveras av det stora förtroendet. Skillnaderna mellan 

deras upplevelser skulle till viss del kunna förklaras genom att undersökningspersonerna 

som arbetar enligt den modifierade 3–3 modellen har ett mer kontinuligt arbetsschema. 

Detta då tidigare studier visar att arbete enligt ett ständigt växlande arbetsschema är 

associerat till fler konflikter än ett permanent arbetsschema (Grosswald, 2003). Även om 

undersköterskorna som arbetar efter den modifierade 3–3 modellen har varierande 

arbetspass mellan dag och kväll, planeras deras schema utifrån ett återkommande mönster. 

Eftersom undersköterskorna själva önskar sitt egna arbetsschema inom saldomodellen får 

de inte samma möjlighet till denna kontinuitet i arbetet. Vid en större grad av kontinuitet 

kan undersköterskornas känsla av trygghet i arbetet öka, vilket i sin tur kan leda till att det 

stora ansvaret och de avancerade arbetsuppgifterna upplevs mindre påfrestande. 

 

Den andra spänningsbaserade konflikten rör svårigheter med att balansera sina åtaganden 

på arbetet med sina skyldigheter gentemot familjen. Av de undersökningspersoner som har 

uppgett att de har barn är det främst de undersköterskor som arbetar utifrån den modifierade 

3–3 modellen som har uppmärksammat denna problematik. De ser framförallt svårigheter 

med detta då de behöver arbeta extra för att täcka upp korttidssjukfrånvaron.  

 

”När man ska i väg på jobbet båda två. Jag kanske blir inringd och måste jobba och 

min partner också ska det. Då kan det bli svårt med barnpassning och så” 

(Undersökningsperson 7 – Den modifierade 3–3 modellen) 

 

Eftersom undersköterskorna som arbetar i enlighet med saldomodellen inte arbetar efter ett 

bufftidssystem uppstår dessa situationer inte i samma utsträckning, även om det kan hända 
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att de måste arbeta övertid vid behov. Vid situationer som undersökningspersonen ovan 

beskriver skapas en stor press där individen slits mellan åtaganden inom arbetet och 

familjen. Långsiktigt kan dessa konflikter vara skadliga för individen och vilket också kan 

påverka patienterna och deras hälsa (AlAzzam, AbuAlRub & Nazza, 2017).  

 

Hantering av konflikter mellan arbete och fritid 

För att hantera konflikter mellan arbete och fritid använder sig undersökningspersonerna av 

olika strategier. De övergripande copingstrategier som har identifierats är 

problemfokuserade, emotionsfokuserade och undvikande strategier. Majoriteten av 

undersköterskorna använder sig av de tre övergripande strategierna i olika situationer eller 

i kombination med varandra.  

 

Problemfokuserade strategier 

Samtliga undersökningspersoner använder problemfokuserade strategier för att hantera 

konflikter mellan arbete och fritid. De hanterar konflikterna genom att utforma alternativa 

lösningar, konfrontera problemen, söka hjälp från omgivningen, planera och prioritera. Det 

dessa strategier har gemensamt är att de fokuserar på att försöka förändra situationen, vilket 

går i linje med Lazarus (1999) beskrivning av problemfokuserad coping.  

 

Flera av undersökningspersonerna hanterar konflikter som uppstår mellan arbete och fritid 

genom att söka efter alternativa lösningar. Dessa lösningar kan innebära att 

undersökningspersonerna testar nya tillvägagångssätt för att hitta metoder som underlättar 

och minskar belastningen. En av undersökningspersonerna har funnit en metod som minskar 

belastningen hemifrån. 

  

“Och så delegerar jag. Jag ställer kravet att om vi ska hinna göra det här så måste 

du göra det här. Jag menar mina barn mår inte dåligt av att hjälpa till” 

(Undersökningsperson 2) 

 

Genom att fördela ansvarsuppgifter i hemmet mellan familjemedlemmarna får 

undersökningspersonen mer egen tid och större möjligheter till återhämtning. En annan 
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strategi som flera undersköterskor använder sig av är att konfrontera problemen. Det gör 

undersköterskorna genom att säga ifrån och vara rak och tydlig i sin kommunikation. En 

undersökningsperson förklarar att denne inte varit nöjd med hur arbetsschemat planerades 

och konfronterade därför de personer som lagt schemat samt sin närmaste chef. 

Konfrontationen ledde till att undersökningspersonen fick en förbättrad situation mellan 

arbete och fritid. Flera undersköterskor menar att det är minst lika viktigt att vara tydlig i 

dialogen med familj och vänner, vid hantering av konflikter. En tydlig kommunikation kan 

även motverka att konflikter uppstår. 

 

Alla undersökningspersoner använder sig av prioritering och planering för att hantera 

konflikter mellan arbete och fritid, men de gör det på olika sätt. Några undersköterskor 

prioriterar efter vad de anser är viktigast medan andra prioriterar efter tid och vad som går 

snabbast att genomföra. Det är inte bara i arbetet som undersköterskorna prioriterar utan 

även på fritiden. Undersökningspersonerna använder sig även av planering för att minimera 

och undvika konflikter. Genom att ha god framförhållning och ta genomtänkta beslut kan 

upplevelsen av konflikterna minska. Två undersökningspersoner beskriver sin syn på 

planering. 

 

“Det är ett konstant planerande hela tiden, för jag vill ha framförhållning. Jag vill ha 

hyfsat med kontroll och kan inte bara bestämma samma dag. Det går inte” 

(Undersökningsperson 5) 

 

“Det krävs lite planering för att ha ett privatliv” (Undersökningsperson 2) 

 

Några undersköterskor menar att det är fördelaktigt att inkludera familj och kollegor i 

planering och utformning av prioriteringsordningar. De anser att det underlättar i såväl 

arbetet som på fritiden samt balansen däremellan. Det undersökningspersonerna uttrycker 

stämmer väl överens med Hansons (2016) beskrivning av hur gemensam planering av 

livspusslet kan lindra trycket som uppstår mellan arbete och fritid. Om omgivningen blir 

involverad i planeringen blir förutsättningarna tydligare och förståelsen ökar. Förutom att 

inkludera personer i omgivningen i planeringen, frågar hälften av undersköterskorna dem 

om råd att hantera svårigheter som uppstått mellan arbete och fritid. Genom att söka hjälp 
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från personer i sin närhet kan undersköterskorna hitta lösningar på dessa problem. En 

undersköterska delar med sig av sina tankar om hjälp från omgivningen. 

 

“Jag har många duktiga kollegor som har arbetat här länge så om det uppstår några 

problem som jag är osäker på hur jag ska lösa och känner mig otrygg med, då kan 

jag be om hjälp. Dom har ju varit med om det mesta tidigare.”  

(Undersökningsperson 3) 

 

Undersköterskorna ber sina kollegor, chefer, vänner och familj om tips och råd om hur de 

kan hantera konflikter som uppstått mellan arbete och fritid.   

 

Emotionsfokuserade strategier 

För att hantera konflikter mellan arbete och fritid söker undersköterskorna stöd från 

omgivningen, de reflekterar, accepterar läget och sänker kraven på sig själva. Genom att 

dela sina tankar och känslor med närstående samt reglera sina egna känslor kopplat till 

konflikten, kan de upplevas mindre. De nämnda strategierna kallas enligt Lazarus (1999) 

för emotionsfokuserade.  

 

Ibland händer det att konflikter uppstår mellan arbete och fritid som 

undersökningspersonerna inte kan påverka eller styra över, vid dessa tillfällen söker 

majoriteten av undersköterskorna stöd från omgivningen. Flera av 

undersökningspersonerna söker stöd från sina närmaste kollegor, då de ofta delar deras 

upplevelser eller har tidigare erfarenhet av liknande svårigheter. 

 

“Jag upplever aldrig kraven från arbetet och fritiden som speciellt betungande för 

jag får ändå bra stöd från arbetskamrater och avdelningschef” 

(Undersökningsperson 2) 

 

Som undersökningspersonen ovan beskriver söker undersköterskorna även stöd från 

andra håll. De pratar om svårigheter med sina chefer, i arbetsgruppen och med 
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avdelningarnas psykologer/kuratorer. Undersköterskorna vänder sig även till familj och 

vänner för att ventilera och få stöd. 

 

”Jag har en sambo jag kan prata med och vänner. Både personer som jobbar på 

sjukhuset och de som inte har med det att göra. Av dom har jag absolut fått det stöd 

jag behöver” (Undersökningsperson 8) 

 

Genom att söka stöd hos närstående eller kollegor kan upplevelsen av belastningen som 

konflikten medfört uppfattas mindre tung (Hanson, 2016). Förutom att söka stöd från 

omgivningen hanterar undersökningspersonerna konflikter mellan arbete och fritid med 

hjälp av reflektion. Genom att ensam eller gemensamt reflektera över det som varit och 

anpassa sina känslor till problemen minskar undersköterskornas upplevelse av belastningen. 

Flera av undersökningspersonerna berättar att arbetsgruppen träffas under organiserade 

former och reflekterar gemensamt över svårigheter i arbetet.  

 

“Vi brukar träffas i teamet och pratar om sånt som varit eller är jobbigt och tungt. 

Då kan vi också lufta andra saker som till exempel om någon har gått bort eller så. 

Förutom det brukar vi göra en sorts sammanfattning i slutet på dagen om hur dagen 

varit och om vi hade kunnat göra något annorlunda” (Undersökningsperson 6) 

 

Utöver den gemensamma reflektionen grubblar undersökningspersonerna själva på dessa 

saker. En undersökningsperson berättar hur denne hanterar situationer där kraven inom 

arbetet blir för stora, genom att ta det lugnt och lyssna på musik på fritiden. 

Undersköterskorna fokuserar även på att vara i nuet, ta djupa andetag och hålla sig lugn i 

sådana situationer. Genom avkoppling och reflektion kan förmågan att hantera svåra 

situationer i framtiden stärkas (Hanson, 2016). Det kan också tänkas leda till att 

undersökningspersonerna får en mer avslappnad inställning till problemen. 

 

En annan strategi som nästan alla undersökningspersoner använder sig av när de upplever 

sin situation som omöjlig att påverka, är att acceptera läget. Det innebär att 

undersköterskorna väljer att acceptera situationen som den är och antingen släppa det och 

gå vidare eller bita ihop. En undersökningsperson förklarar att det under vissa perioder kan 
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vara en väldigt tung arbetsbelastning och att det då bara är att bita ihop och tänka att det 

snart lugnar ner sig. Eftersom dessa perioder endast pågår under en kortare tid menar 

undersköterskan att denne förmår att acceptera läget som det är. En annan undersköterska 

beskriver det så här. 

 

“Vissa dagar då jobbet är väldigt tungt, orkar jag inte göra något när jag kommer 

hem. Men då tänker jag, so what? Jag får göra det imorgon, då kanske jag är 

piggare” (Undersökningsperson 2)  

 

När kraven från arbetet och fritiden upplevs för stora hanterar några undersköterskor det 

genom att sänka kraven på sig själva. En undersökningsperson delger sin syn på det. 

 

“Man behöver inte göra riktigt allt vad alla förväntar sig av en. Huvudsaken är att 

man är tillfreds med det man gör och att andra är ganska nöjda med det man har 

gjort. Till exempel tror jag inte att man behöver hinna träna fem dagar i veckan och 

vara tiptopp jämt” (Undersökningsperson 6) 

 

En annan undersökningsperson anser att det är omöjligt att leva upp till alla förväntningar 

som ställs i arbetet och på fritiden, och att det därför inte är rimligt att ställa det kravet på 

sig själv. Undersökningspersonen menar att denne alltid skulle gå omkring med dåligt 

samvete om personen inte anpassade sina egna förväntningar. Genom att sänka kraven på 

sig själv kan belastningen upplevas mindre påfrestande (Lazarus, 1999). 

 

Undvikande strategier 

Endast ett fåtal undersökningspersoner använder sig av undvikande strategier för att hantera 

svåra situationer mellan arbete och fritid. Undersköterskorna undviker konflikter genom att 

distansera sig från dem och undvika att prata eller tänka på dessa. En undersökningsperson 

förklarar att denne brukar avskärma sig helt från arbetet på fritiden. Genom att stänga av 

och koppla bort allt som har med arbetet att göra på fritiden kan känslan av krav och 

konflikter tillfälligt minska (Endler & Parker, 1990). En undersköterska understryker vikten 

av att kunna distansera sig.  
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“I det här arbetet krävs det att du kan distansera dig och så du inte behöver gå hem 

och gråta för varje patient som kommer in och är skadad eller sjuk”  

(Undersökningsperson 1) 

 

För att klara av att hantera svårigheter som uppstår inom och mellan de olika rollerna 

anser några av undersökningspersonerna att det är viktigt att kunna ta avstånd och 

fokusera sin energi på andra saker. Det blir en slags överlevnadsstrategi för att kunna 

hantera det tuffaste situationerna i arbetet, på fritiden eller däremellan.      
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Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer de centrala resultaten i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar att presenteras och diskuteras. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion 

och förslag till vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur skiftarbetare som arbetar utifrån två olika 

arbetstidsmodeller upplever och hanterar balansen mellan arbete och fritid. Resultatet 

diskuteras utifrån studiens frågeställningar: Hur beskriver arbetstagarna balansen mellan 

arbete och fritid? Finns det några skillnader mellan hur arbetstagare som arbetar utifrån 

arbetstidsmodellerna beskriver balansen? Hur hanterar arbetstagarna konflikter som 

uppstår mellan arbete och fritid? 

 

Skiftarbetares balans mellan arbete och fritid 

Ett centralt resultat från studien är att samtliga undersökningspersoner anser att de överlag 

har en god balans mellan arbete och fritid. Även fast de stundtals upplever konflikter som 

gör det svårt för dem att motsvara de förväntningar som finns inom respektive roll, är 

undersköterskorna relativt nöjda med den situation som de befinner sig i. Detta resultat kan 

till viss del uppfattas som motsägelsefullt, då undersköterskorna både beskriver en god 

balans och konflikter mellan arbete och fritid. Anledningen till att undersökningspersonerna 

upplever detta skulle till viss del kunna bero på att de konflikter de möter är av en kortvarig 

karaktär, vilket gör det möjligt för dem att hantera situationen. Om undersköterskorna skulle 

ställas inför långvariga konflikter antar jag att de inte hade upplevt en lika god balans mellan 

arbete och fritid.  

 

Förutom att konfliktens varaktighet kan vara av betydelse för undersköterskornas 

upplevelser finns det flera andra faktorer som också påverkar. En faktor som nämndes i 

resultatavsnittet är att undersköterskornas uppfattning av vad begreppet balans innebär 

skiljer sig. Deras tolkningar av begreppet påverkar både hur de upplever sin egna balans och 

min analys av deras upplevelser. Om samtliga undersökningspersoner hade haft samma 
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uppfattning av vad balans innebär, kanske deras svar hade sett annorlunda ut. Ytterligare en 

faktor till undersköterskornas tvetydiga upplevelser skulle kunna vara att de har lärt sig att 

hantera svårigheterna på ett bra sätt. Genom att nästan dagligen möta tuffa situationer i 

arbetet kan de ha utvecklat en god förmåga att hantera konflikterna i både arbetet och på 

fritiden.  

 

Utifrån undersökningspersonernas skildringar tolkar jag att tid är en av de främsta 

faktorerna för huruvida undersökningspersonerna upplever balans eller inte. Om 

undersökningspersonerna har tid och energi till både arbetet och fritiden kan konflikterna 

däremellan minska. En annan faktor som verkar vara av betydelse för undersköterskorna är 

kontroll. När de upplever att de har kontroll över sin situation verkar känslan av balans öka 

medan den riskerar att minska när de saknar kontroll. Enligt mig verkar även 

arbetsbelastning vara en viktig faktor för undersköterskornas upplevelse av balans. I 

situationer där belastningen från antingen arbetet eller fritiden blir för tuff upplever nästan 

alla undersökningspersoner att energin tar slut, vilket både påverkar arbete och fritid.  

 

Att endast ett fåtal av undersökningspersonerna beskriver konflikter som är kopplade till 

beteenden, tror jag till viss del kan bero på att förväntningarna från arbetet och familjen är 

relativt lika. I arbetet förväntas det att undersköterskorna ska ta hand om och vårda sina 

patienter, vilket inte är helt olikt vad som förväntas av en förälder eller en familjemedlem.  

 

Skillnader mellan arbetstidsmodeller 

De främsta skillnaderna som jag har identifierat utifrån undersköterskornas beskrivningar 

och tidigare forskning rör återhämtning, möjlighet att påverka arbetsschemat och ansvar. 

De undersköterskor som arbetar enligt den modifierade 3-3 modellen beskriver färre 

konflikter kopplat till återhämtning än de som arbetar efter saldomodellen. Samtidigt 

upplever fler undersköterskor från saldomodellen mindre konflikter kopplat till kontroll 

över arbetsschemat. Dessa skillnader hänger nära samman med hur arbetstidsmodellerna är 

utformade. Inom den modifierade 3-3 modellen planeras schemat för att ge 

undersökningspersonerna tillräckligt med återhämtning och vila, medan saldomodellen 

strävar efter delaktighet i schemaläggningen. Det är därför inget överraskande resultat, men 
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det är ändå viktigt att uppmärksamma eftersom det indikerar att modellerna fungerar i 

enlighet med deras syfte. 

 

Undersköterskorna har även olika upplevelser kopplat till ansvar. De 

undersökningspersoner som arbetar enligt saldomodellen upplever fler utmaningar med att 

hantera avancerade arbetsuppgifter och stort ansvar, än undersköterskorna som arbetar efter 

den modifierade 3-3 modellen. Som tidigare nämnt i analysen kan en förklaring till det vara 

att undersköterskorna som arbetar efter den modifierade 3-3 modellen har ett mer 

kontinuerligt arbetsschema. Jag tror dock inte att det endast handlar om hur 

undersökningspersonernas arbetsschema är utformat utan deras upplevelser påverkas nog 

även av ett flertal yttre omständigheter som rör individen och dennes helhetssituation. 

Detsamma gäller för den andra konflikten som rör ansvar för familjen. Även om de 

undersökningspersoner som arbetar efter den modifierade 3-3 modellen i större utsträckning 

uttryckte svårigheter med att balansera sina förpliktelser mellan arbetet och familjen anser 

jag inte att det enbart kan förstås med hjälp av modellen. Det finns andra omständigheter, 

både på och utanför arbetet, som också kan vara viktiga för deras upplevelser.    

 

Hantering av konflikter mellan arbete och fritid 

För att hantera pressade situationer mellan arbete och fritid använder undersköterskorna i 

huvudsak problemfokuserade och emotionsfokuserade copingstrategier. De verkar främst 

hantera konflikter genom att planera och prioritera, söka stöd från omgivningen samt 

acceptera läget. Att undersköterskorna i synnerhet använder sig av dessa strategier kan bero 

på att de både ställs inför svårigheter som de har möjlighet att påverka och förändra samt 

situationer där de inte har den möjligheten, vilket leder till att undersköterskorna måste 

anpassa sitt sätt att möta konflikterna på. Jag misstänker att det potentiellt hade kunnat 

uppstå större konflikter om undersköterskorna enbart hade använt sig av en av dessa 

strategier. Detta eftersom utfallet av strategin styrs av hur väl individ, situation och 

copingstrategi passar ihop.  

 

En av de viktigaste strategierna för undersköterskorna oavsett arbetstidsmodell, är enligt 

mig att planera. Genom att ha god framförhållning och gemensamt planera arbetet och 
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fritiden tror jag att man undvika ett flertal konflikter. Eftersom undersköterskorna dagligen 

arbetar med att planera och prioritera, kan denna strategi framförallt kan göra skillnad på 

fritiden. Om hela familjen inkluderas kan en gemensam plan utformas för att tillsammans 

hantera de dagar där pusslet inte riktigt går ihop. 

 

Metoddiskussion 

Jag vill även nämna några brister och förtjänster med studien. Valet att använda en kvalitativ 

metod anser jag har varit en förutsättning för att jag skulle kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Genom semistrukturerade intervjuer som präglades av öppna 

intervjufrågor har undersökningspersonerna med egna ord fått beskriva sina upplevelser och 

hur de hanterar balansen mellan arbete och fritid. Undersökningspersonerna fick till stor del 

tolka frågorna på sitt eget vis, vilket kan ha bidragit till att de tolkade frågorna på helt skilda 

sätt. Det kan också ha lett till att undersökningspersonerna inte tog upp ämnen som jag inte 

specifikt frågade om. Trots att syftet med att ställa öppna frågor var att 

undersökningspersonerna skulle få möjlighet att lyfta fram det de tyckte var av betydelse 

för ämnet, är det inte säkert att det blev fallet. Det hade även varit önskvärt om fler 

undersköterskor hade deltagit i undersökningen, men utifrån syftet och den tid jag haft för 

att genomföra studien gjorde jag bedömningen att urvalet totalt åtta undersökningspersoner 

varav fyra för varje modell var godtagbart. 

 

Förslag till vidare studier 

Som tidigare nämnt är undersköterskors upplevelser av balansen mellan arbete och 

fritid ett relativt outforskat område. Samtidigt som de utför ett av Sveriges viktigaste 

jobb präglas deras arbetsmiljö ofta av hög arbetsbelastning samt fysiska- och psykiska 

arbetskrav. För att öka kunskapen och vidare förbättra deras situation anser jag att det 

är högst relevant att vidare studera undersköterskor och deras möjligheter att 

kombinera arbete och fritid. 

 

Ett område som hade varit intressant att forska vidare på är vad undersköterskornas 

upplevelser av konflikter mellan arbete och fritid kan få för kort- och långsiktiga 

konsekvenser för deras välmående. Det hade även varit intressant att jämföra 
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undersköterskors upplevelser utifrån fler arbetstidsmodeller och försöka hitta faktorer 

som kan leda till en ökad balans mellan arbete och fritid.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

o Hur länge har du arbetat som undersköterska?  

o Hur länge har du arbetat på avdelningen du arbetar nu?  

o Lever du tillsammans med en partner? Har ni/du några barn?  

 

Arbete 

o Hur ser ditt arbetsschema ut?  

o Hur många timmar arbetar du i snitt i veckan?  

o Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 

o Vad upplever du att det ställs för krav och förväntningar på dig i arbetet?  

o Vad anser du att det krävs för egenskaper/beteenden för att vara en bra undersköterska?  

o Hur upplever du att dina förutsättningar är att leva upp till detta? 

o Har du någon gång i ditt arbete upplevt att det utsått situationer där tiden varit för knapp, 

pressen eller kraven blivit för stora? Kan du beskriv situationen/-erna och hur du 

hanterade du det? 

 

Fritid  

o Vad tycker du om att göra på fritiden?  

o Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut när du är ledig från arbetet? 

o Hur mycket fri tid har du på fritiden? 

o Upplever du att din omgivning (familj, vänner eller andra) ställer för krav på dig? Kan 

du ge något exempel?  

o Vad anser du krävs för att vara en bra förälder/partner/vän?  

o Finns det några hinder som du kan se för att vara en bra förälder/partner/vän? 

o Har du någon gång upplevt att det på din fritid uppstått situationer där tid varit för knapp, 

pressen eller kraven blivit för stora? Kan du beskriv situationen/-erna och hur du 

hanterade du det? 
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Balans mellan arbete och fritid 

o Har du tid att göra allt du vill i arbetet och på fritiden? 

o Hur hanterar du i situationer när du måste prioritera? 

o Hur upplever du kraven som ställs på dig i ditt arbete och ditt privatliv?  

o Är kombinationen av de förväntningar som du upplever i arbetet och på fritiden möjliga 

att leva upp till?  

o Har du någon gång upplevt att det uppstått konflikter mellan arbetet och privatlivet?  

o Vad innebär det att ha balans mellan arbetsliv och privatliv enligt dig? 

o Hur upplever du balansen mellan arbete och fritid idag? 

 

Avslutande frågor 

o Finns det något som du vill tillägga gällande hur du upplevelser och hanterar balansen 

mellan arbete och fritid? 

o Är det någon fråga som jag inte ställt, men som du tycker att jag att jag borde ha gjort? 

 

 

 


