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Förord 

 

Under vårterminen 2018 har vi, Joacim Falkenborg och Vilhelm Carlsson, arbetat med den 

här C-uppsatsen gemensamt och tagit samtliga beslut angående uppsatsen olika delar 

tillsammans.  

 

Vi vill tacka alla som hjälpt till och bidragit till att vi kunnat genomföra den här studien. Tack 

till vår handledare, Tuula Bergqvist, för en väldigt hjälpsam och bra handledning genom vår 

arbetsprocess. Ett speciellt tack till de personer som var villiga att ta ut en del av sin vardag 

för att bli intervjuade. Ni har hjälpt oss genom er tid och era svar att göra denna studie möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för skiftarbetande sjuksköterskors 

upplevelser av balansen mellan arbete och fritid. För att besvara detta har vi valt att fokusera 

på tre frågeställningar som vi anser täcka de områden som ska undersökas. Dessa 

frågeställningar är följande tre: Hur anser skiftarbetande sjuksköterskor att deras arbetstider 

påverkar deras work-life balance? Vilken betydelse har det delvis emotionellt tunga arbetet 

för deras work-life balance? Vilka faktorer påverkar deras work-life balance? De teorier som 

sedan används i uppsatsen är skiftarbete, hälsosamma och säkra arbetstider för skiftarbetare, 

sjuksköterska, emotionellt arbete och emotionell hantering, work-life balance, förändringar på 

arbetsmarknaden, Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell och Border theory. I denna 

uppsats har det använts en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer då det är mest 

lämpligt när det är emotioner och individers upplevelser som ska samlas in. Intervjuguiden är 

halvstrukturerad och är utformad efter uppsatsen teorier och frågeställningar. Respondenterna 

tillkom ur ett strategiskt urval då det var en specifik yrkesgrupp som skulle undersökas. De 

kriterier som respondenterna behövde uppfylla var att de skulle vara sjuksköterskor som 

arbetar efter ett skiftschema samt vara stationerade på ett sjukhus. Resultatet av denna 

undersökning visar att skiftarbetande sjuksköterskor har en viss problematik med att få ihop 

sitt work-life balance. De anser att det är svårt att planera sina liv när det är så varierande 

arbetstider samt att det är svårt att planera för att deras önskemål om schemat oftast inte går 

igenom. De anser även att deras höga arbetskrav påverkar deras ork i privatlivet. De flesta av 

respondenterna känner en stor brist på ork vilket gör att deras sociala och aktiva liv blir 

lidande. När det kommer till den emotionella delen av arbetet finns det problematik hos 

respondenterna då de känner att de har svårt att inte tänka på de patienter de stött på under 

dagen när arbetspasset slutar. De tar med emotioner från arbetet hem vilket påverkar deras 

beteende och humör i privatlivet. De flesta ansåg sig ändå trivas på sin arbetsplats med både 

arbetsuppgifter och kollegor vilket gjorde att de ändå trivdes fastän att de hade stort missnöje 

med schemat och arbetstiden.  

 

Nyckelord : Work-life balance, sjuksköterskor, skiftarbete, emotionellt arbete, krav och 

kontroll, Border theory. 
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1. Inledning 

Dygnet runt är befolkningen i behov av vård och att bemanna en arbetsplats som är igång 

dygnet runt kan vara en utmaning. Det gäller inte bara att personalen ska vara på plats dygnet 

runt utan de måste även ha fullt fokus i allt de gör då minsta misstag kan få fatala 

konsekvenser. Då människan biologiskt inte är skapad för att vara vaken på natten eller att ha 

olika dygnsrytmer kan skiftschema som används inom vården vara skadligt för de anställda i 

längden (Kecklund et al. 2010). Det är inte bara den fysiska aspekten som kan ta skada utan 

det är även de anställdas livspussel som kan bli problematisk då individen arbetar 

oregelbundna tider. 

  
Diskussionerna om work-life balance handlar om arbetets inverkan på båda sfärerna, arbete 

och fritid. Det som work-life balance eftersträvar är att just få en balans mellan de båda 

sfärerna, men på grund av arbetets ökande intrång på fritiden skapas obalans (Noon et al. 

2013). Med tanke på att obalans inom work-life balance känns som ett vanligt förekommande 

fenomen för många, så tänker vi att det kan vara extra påtagligt för skiftarbetande 

sjuksköterskor som arbetar olika tider på dygnet men hela tiden måste vara tillgängliga om 

något blir akut. 

  

Idag är kvinnans medverkan i arbetslivet större och enligt Noon et al. (2013)  har den gamla 

enförsörjarmodellen bytts ut mot en tvåförsörjarmodell, där enförsörjarmodellen menar till att 

mannen tar hand om förvärvsarbetet och kvinnan för hushållsarbetet. Tvåförsörjarmodellen 

menar istället till att både mannen och kvinnan delar på förvärvsarbetet och hushållsarbetet 

blir som ett extraarbete. Detta har resulterat i att arbetet fått större plats i personers tillvaro 

och arbetstiderna har således förändrats. Anställningar har ökat och storfamiljen har dött ut, 

idag arbetar de flesta för en bättre levnadsstandard (Noon et al. 2013). Vi tror att de flesta 

skulle säga att man arbetar för att leva, och inte tvärtom. Men sanningen har nog blivit att 

arbete har blivit en så stor del i folks vardag att uttrycket är på god väg att ändras till att 

individer omedvetet lever för att arbeta istället.  

  

Tidigare forskning inom områden som rör sjuksköterskor och hur deras skiftarbete påverkar 

den dagliga balansen i livet är inte så omfattande som den kanske borde vara enligt oss. 

Däremot finns det en hel del forskning om work-life balance, skiftarbete och allmänt om 

sjuksköterskors utveckling genom åren. Den forskning som berör work-life balance har 

däremot mest inriktat sig mot olika yrken inom tjänstesektorn och mindre fokus hos 

sjuksköterskorna. Det som samhället lägger mest fokus på hos sjuksköterskor är deras låga 

löner och långa arbetsdagar och det vi har valt att fokusera på istället är hur sjuksköterskor 

som arbetar skift klarar av att balansera upp den ojämna dygnsrytmen i arbetslivet med deras 

fritid. 

  

En bra vård är något man som individ känner är en självklarhet i dagens moderna samhälle. 

För en person som arbetar inom ett ”vanligt” 8-17 arbete så reflekteras det sällan över de krav 

som ställs på våra sjuksköterskor, hur de påverkas av att alltid finnas till för patienter och att 

det i vissa yrken inte finns något utrymme för misstag. Det här är en stor orsak till att vi valt 

att fördjupa oss inom området. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för skiftarbetande sjuksköterskors 

upplevelser av balansen mellan arbete och fritid. För att undersöka det utgår vi från följande 

frågeställningar: 

  

 Hur anser skiftarbetande sjuksköterskor att deras arbetstider påverkar deras work-life 

balance? 

 Vilken betydelse har det delvis emotionellt tunga arbetet för deras work-life balance? 

 Vilka faktorer påverkar deras work-life balance? 

1.2 Disposition 

Det avsnitt som kommer tas upp härnäst är den teoretiska referensram vi använt oss av. De 

centrala teorier vi valt att använda är skiftarbete, work-life balance, yrket som sjuksköterska 

och det emotionella arbetet. Vi har även valt att presentera modeller som kan kopplas till hur 

individer kan uppfatta arbetslivet, Karaseks krav- och kontrollmodell och Border theory.  

  

I avsnittet efter den teoretiska referensramen tar vi upp metoden. I detta avsnitt behandlar vi 

hur vi gick tillväga med insamlingen av materialet och bearbetningen av det. Vi diskuterar 

även uppsatsen validitet och reliabilitet samt för de forskningsetiska frågorna.  

 

Nästa avsnitt är analys och resultat och här kommer vi att behandla vad vi kommit fram till 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar och till sist ge ett sammanfattande resultat.  

 

I det sista avsnittet kommer då den sammanfattande diskussionsdelen där slutsatser och 

diskussioner kommer att framföras. Här kommer allt att klargöras och det vi kommit fram till 

att redogöras och diskuteras.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Vi kommer i detta kapitel att behandla de olika begrepp och teorier som ligger till grund för 

vår undersökning om skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av balansen mellan arbete 

och fritid. De teorier som lägger den största grunden för den här studien är skiftarbete, work-

life balance och yrket som sjuksköterska, vilka alla kommer att gå igenom grundligt.  

2.1 Skiftarbete 
Skiftarbete är vanligt i dagens arbetsmarknad och används mycket inom vården. Skiftschema 

är således ett effektivt sätt för organisationer att bemanna driften dygnet runt, men det är inte 

alltid lika populärt hos personalen.  

 

Grundprincipen med skiftarbete är att folk utför arbete på olika tider på dygnet, som dag-, 

kväll och nattskift. Skiftarbete förekommer i högst grad inom industri och vård, då någon 

måste vara tillgänglig dygnet runt och att det oftast utförs i olika arbetslag under ett rullande 

schema (Arbetsmiljöupplysningen, 2014). 

 

De oregelbundna arbetstiderna som skiftarbete innebär varierar ofta mellan olika modeller. 

Det som är vanligast att använda är enligt Kecklund et al. (2010) det traditionella skiftarbetet 

där folk avlöser varandra mellan två eller fler så kallade skiftlag på bestämda tider. Den andra 

är turlista och när det används är skiftavlösningstiderna väldigt varierande vilket gör de 

anställdas arbetstid mer oregelbunden. Turlistan är av dessa två modeller den mer flexibla 

typen av skiftarbete då tiderna för avlösning brukar vara väldigt varierande och att ha skiftlag 

inom turlista är väldigt sällsynt. Att använda turlista är mest bruklig inom transport och 

servicesektorn, men kan även påträffas inom vården.  Det är enligt Kecklund et al. (2010) 

framför allt två former av skiftarbete som det rullas runt på och det är två- och treskift. Ett 

tvåskiftspass menas med att det byts mellan dag- och kvällsskift och i ett treskiftspass 

kompletteras ett nattskift med dag- och kvällsskiften. Det finns även arbeten där det existerar 

fyr-, fem- och sexskift men då brukar fler skiftlag medverka och det blir en mer effektiv 

rotation skiften mellan. Det är däremot så att dygnet alltjämt är indelat i tre delar. Det finns 

varianter av verksamheter som håller igång dygnet runt som kan komplettera ett 

tvåskiftssystem där idén är att växla mellan de som arbetar dag och kväll med en grupp som 

ständigt arbetar natt. Denna grupp brukar däremot vanligtvis ha en kortare genomsnittlig 

arbetstid (Kecklund et al. 2010). 

 

Att arbeta skift under en lång tid kan vara väldigt slitsamt för kroppen och individens hälsa 

riskerar att påverkas negativt vilket kan leda till en ökad risk för vissa sjukdomar (Neij, 2017). 

Att jobba under oregelbundna arbetstider är väldigt vanligt i Sverige, så gott som var fjärde 

anställd i Sverige jobbar skiftarbeten. Av den fjärdedelen är det mer än hälften som är 

kvinnor, och de flesta finns inom vården (Neij, 2017). Den korta återhämtningstiden mellan 

arbetspassen för vissa skiftarbeten är en stor faktor till den negativa påverkan på hälsan. 

Sömnbrist för skiftarbetare är ett stort problem då det är svårt att få en regelbunden daglig 

rutin och det är extra kritiskt med regelbunden sömn för de som arbetar nattskift. Enligt 

Kecklund et al.(2010) ger skiftarbete stora problem för sömnen och det brukar räknas med en 
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förkortad sömntid på 2-3 timmar som kan leda till negativa effekter i ens vakna tillstånd och 

som sen kan resultera i en ökad olycksrisk. Enligt Kecklund et al. (2010) kan det inom vården 

speciellt bli ett problem då sömnbristen från nattarbeten och längre skift ger en negativ 

inverkan på patientsäkerheten och kan leda till en ökad risk för medicinska felbehandlingar. 

För skiftarbete inom vården finns det i dagsläget ingen aktuell statistik på hur många det 

faktiskt är som arbetar skift inom yrket. Däremot uppskattar Kecklund et al. (2010) att det är 

cirka 25 procent som arbetar skift inom vården. 

 

Människans biologiska dygnsrytm hamnar i konflikt med arbetet och vilan då man jobbar på 

tider där individens biologi egentligen är fokuserad på sömn och vila, vilket är den största 

orsaken till sömnbrist. En stor del av studierna inom detta område visar att de flesta 

skiftarbeten, med nattskift speciellt, medför en större risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt 

cancer. Det finns även en hel del studier som tar fram att magsår kan bli en effekt av 

skiftarbete (Kecklund et al. 2010). 

 

Som skiftarbetande sjuksköterska är det därför speciellt viktigt att tiderna ligger på ett sådant 

sätt att tid finns för återhämtning. Oregelbundna arbetstider påverkar alla olika då vissa inte 

påverkas alls av det och vissa får stora problem med att hitta ett hållbart sätt att leva efter 

denna form av arbetsschema. I nästa avsnitt kommer det att fördjupas om de effekter 

skiftarbete kan få för individen och hur individen kan påverka detta.  

2.2 Hälsosamma och säkra arbetstider för skiftarbetare 
När det kommer till arbetstider som stör det sociala är det kvinnor som stöter på mest problem 

enligt Hochschilds (2001). Det diskuteras mycket om jämställdhet, men än idag är det 

kvinnorna som generellt sett får ta på sig ett större ansvar när det kommer till familjen och 

andra sociala relationer (Hochschild, 2001). Skillnader mellan individer är viktiga att ta 

hänsyn till, då en individ kan se något positivt i något som andra kan se som negativt. Vissa 

ser väldiga möjligheter till att underlätta vardagen med att jobba skift medan andra ser det 

som ett stort hinder (Kecklund et al. 2010).  

 

Det som Kecklund et al. (2010) också betonar är att individer i största allmänhet inte anser att 

det är de förutsatta hälsoeffekter och sömneffekter som är de områden man har som 

störmoment av arbetstiderna. Det är de sociala effekterna av arbetstiden som utgör en stor del 

av grunden för individers missnöje. En stor del av de negativa inställningarna till skiftarbete 

är de varierande arbetstiderna som inte följer något mönster vilket gör det svårt att få rutiner i 

vardagen. Enligt Kecklund et al. (2010) resulterar detta i att det viktigaste för ens välmående 

är att försöka att avstå från en kort framförhållning, kort dygnsvila, delade skift, många skift i 

följd, periodplanering, långa skift och varierande starttider. Enligt arbetstidslagen ska 

anställda ha en sammanhängande dygnsvila på minst elva timmar (Gabinus & Garpe, 2016). 

Detta är enligt Kecklund et al. (2010) viktigt att följa för individens välmående. En faktor som 

inte anses som ett större problem för individer är övertid och det kan bero på att den oftast är 

frivillig. 

 



5 
 

Ett sätt att få medarbetarna mer tillfreds när det kommer till arbetstiderna är att låta dem vara 

medverkande i schemaläggningen i så stor utsträckning som möjligt. Det kan så länge det går 

bra ihop med behoven hos företaget skapa en tillfredsställelse hos de anställda för att de får 

vara medverkande. Kecklund et al. (2010) menar att en hög grad av medarbetarinflytande 

över sin egen arbetstid kan hjälpa till att skapa balans mellan skiftschemat och individens 

andra behov. En typ av schemaläggning med stort medarbetarinflytande, som ofta används 

inom vården, är tvättstugescheman eller även kallat önskescheman (Kecklund et al. 2010). 

Detta går ut på att medarbetaren får önska sitt schema för en tremånadersperiod. Denna metod 

innebär däremot inte att medarbetarna får precis som de vill, det finns alltid en typ av 

passkvot som är ett måste på arbetet som därmed måste uppfyllas. Ett exempel på detta kan 

vara att en medarbetare måste arbeta 40 procent dag, 40 procent kväll och 20 procent natt 

(Granberg, 2013).  

 

Kecklund et al. (2010) menar även att skiftarbetare som har fasta scheman borde ha 

möjligheten att påverka arbetstiderna. För dessa blir det mer att de är med i planeringen och 

formar hur skiftschemat ska se ut, men även att de har möjlighet att byta sina skift med 

arbetskollegor om det är nödvändigt.  

 

Eftersom studien inriktar sig mot skiftarbetande sjuksköterskor kommer vi nedan redogöra 

kring definitioner och riktlinjer för sjuksköterskor. 

2.3 Sjuksköterska 
Sjuksköterska är ett omvårdnadsyrke och Kirkevold (2000) refererar till Joyce Travelbees 

(1971) omvårdnadsteori som menar att omvårdnad är en mellanmänsklig process. Den 

mellanmänskliga process som sker mellan sjuksköterskan och patienten är att patienten får 

den vård av sjuksköterskan som behovet kräver. Enligt Travelbee (1971, refererad i 

Kirkevold, 2000) har sjuksköterskan som uppgift att försöka bygga upp en relation till 

patienten för att få en kontakt som ska ge patienten trygghet och få känslan av att hen är en 

unik individ och inte bara en patient. Denna mänskliga relation och kontakt som en lyckad 

interaktion kan ge patienten och dess anhöriga hjälp med sina föreställningar eller eventuella 

negativa tidigare upplevelser om sjukdomar. Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) 

anser att det är väldigt viktigt att ta reda på patientens föreställningar och upplevelser så det är 

viktigt att det verkligen läggs ner tid på kommunikation i början av mötet för att ge den bästa 

möjliga vården för varje enskild individ. Det krävs alltså inte bara kunskap om sjukdomarna 

och dess behandlingsmetod för att bli en bra sjuksköterska, det krävs också att man har 

förmågan att kunna förstå och kommunicera med olika individer. I kommunikationen är det 

även viktigt att kunna dölja sina egna känslor och upplevelser om det finns känslor som kan 

påverka patienten negativt (Kirkevold, 2000). 

 

När det kommer till sjuksköterskors arbetsbelastning har det sedan länge funnits stora 

diskussioner kring ämnet (Arbetsmiljöverket, 2013). Hur kan ett yrke med så betydande 

arbetsuppgifter ha så hög arbetsbelastning där minsta misstag kan få fatala konsekvenser? 

(Ramanujam, 2008). En sjuksköterskas arbetsprestation mäts vanligtvis i antalet patienter per 

timme eller per arbetsdag där de har ett visst antal som de förväntas uppnå. Det antal de är 
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förväntade att uppnå är ofta framtaget från någon form av snittprestation som tagits fram 

under en längre period. Problemen med dessa siffror är att de ibland inte är framtagna från det 

lokala arbetsstället utan är framtaget från central nivå där de förväntar sig att alla 

vårdmottagningar har ett ungefärligt liknande patientantal per dag (Ramanujam, 2008). Denna 

metod av arbetsmätning liknar mer en metod från ett löpande band i fabrik än en i vård- och 

omsorgsarbetsplats då det kan skilja enormt mycket på både tidskravet och svårighetsgraden 

på patienternas olika sjukdomar. Det är såklart inte såhär det mäts på varje vård- och 

omsorgsarbetsplats, men det är en uppmärksammad problematik med sjuksköterskors 

arbetskrav. Det som kopplas till en för hög arbetsbelastning när det kommer till 

sjuksköterskor är patientsäkerhet. Patientsäkerhet är ett ämne som Ramanujam (2008) anser 

att det borde forskas mer om, genom att till exempel forska om förhållandet mellan 

utbildning, jobbkrav och patientsäkerhet på arbetsplatser och framförallt för att få reda på de 

anställdas syn och kunskap på patientsäkerhet. Eriksson et al. (2003) skriver att det finns stort 

behov av att utbilda personal i att få större kunskap om vilka faktorer som kan bidra till att de 

gör fel i arbetet och vad de felen skulle kunna leda till. Vidare menar Eriksson et al. (2003) att 

patienter som vårdas på sjukhus ofta känner sig ignorerade av personalen på ett eller annat 

sätt. Det är ofta patienter känt sig ohörda och ignorerade då de velat prata och berätta om de 

besvär de har och känner att avdelningarna de varit på överlag har varit underbemannade. 

Detta ska inte tolkas som att de anställda ignorerar dem för att de inte bryr sig om de skulle 

tro att patienten var i fara utan det beror i stor utsträckning på de höga arbetsbelastningar de 

har enligt Eriksson et al. (2003). 

 

Med omvårdnad medkommer moraliskt och etiskt ansvar mot patienterna och kollegorna då 

varje sjuksköterska ska jobba för att påverka utvecklingen av omvårdnad samt att i 

samhällsdebatten förmedla sin kunskap om att individers sociala och ekonomiska villkor har 

en bidragande faktor till personers hälsa. Sjuksköterskor runt om i världen har en etisk kod att 

gå efter som vägleder dem oavsett vilka regler och lagar nationen man befinner sig i har. 

Denna etiska kod har tagits fram av International Council of Nurses (ICN) och sedan översatts 

av Svensk sjuksköterskeförening (2017). Dessa etiska koder kan ses som vägledande riktlinjer 

vilket vi dels kommer se om respondenterna känner till men även om dessa riktlinjer påverkar 

dem i arbetet. I dessa koder är det många punkter som kan ses som arbete utöver ens 

arbetsuppgifter vilket vi kommer att undersöka om respondenter delar denna uppfattning. Den 

etiska koden är uppdelad i fyra olika områden: sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och slutligen 

sjuksköterskan och medarbetare. Nedan beskrivs de fyra områdena. 

 

Sjuksköterskan och allmänheten 

 Sjuksköterskans primära professionella ansvar är i första hand riktat till människor i 

behov av vård. 

 Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och 

lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till vård 

och behandling. 
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 Sjuksköterskan behandlar personliga uppgifter konfidentiellt och visar gott omdöme 

när det gäller hantering av dessa uppgifter. 

 Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja insatser som 

tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet är bara befolkningsgruppers, hälsa och 

sociala behov. 

 Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelningen av 

resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster. 

 Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet. 

 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen 

 Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom 

kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. 

 Sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras. 

 Sjuksköterskan visar omdöme när det gäller att bedöma sin egen och andras 

kompetens i samband med egna åtaganden och delegering av ansvar. 

 Sjuksköterskan uppträder alltid på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och 

allmänhetens förtroende ökar. 

 Vid användning av teknik och ny forskning i vårdarbetet ansvarar sjuksköterskan för 

att vården sker i överensstämmelse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter. 

 Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och 

en öppen dialog. 

 

Sjuksköterskan och professionen 

 Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer 

inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. 

 Sjuksköterskan utvecklar aktivt en kärna av forskningsbaserad professionell kunskap 

som stöd för en evidensbaserad verksamhet. 

 Sjuksköterskan medverkar aktivt till att utveckla och upprätthålla omvårdnadens 

värdegrund. 

 Genom sin yrkesorganisation medverkar sjuksköterskan till att skapa och upprätthålla 

säkra och rättvisa sociala och ekonomiska arbetsförhållanden inom sjuksköterskeyrket. 

 Sjuksköterskan arbetar för en hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för 

hälsa. 

 Sjuksköterskan medverkar till en etisk organisationskultur och tar ställning mot 

oetiska metoder och förhållanden. 

 

Sjuksköterskan och medarbetare 

 Sjuksköterskan verkar för gott samarbete och respekterar kollegor och medarbetare. 

 Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda enskilda personer, familjer och 

allmänhet när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande. 

 Sjuksköterskan vidtar lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda medarbetare att 

utveckla högre etisk medvetenhet. 
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Som sjuksköterska är det viktigaste att just patienten står i centrum och därför får man inte 

låta sina egna känslor stå i vägen för behandling. Att hela dagarna träffa människor som inte 

mår bra kan vara påfrestande, men att dölja att det påverkar en kan även det ses som en 

arbetsuppgift för sjuksköterskorna. 

2.4 Emotionellt arbete och emotionell hantering 

Emotionell hantering är de känslomässiga situationer en individ utsätts för i vardagslivet som 

denne tvingas handskas med. Det handlar om att dels ta hand om sina egna känslor så att man 

mår bra, men måste samtidigt anpassa sig till samhället och dess ideal och normer 

(Hochschild, 2012). Emotionellt arbete är de känslor som en anställd förväntas förmedla 

under arbetstiden. De emotioner som företaget vill att den anställda ska utstråla anses vara en 

del av yrket (Hochschild, 2012). 

 

De socialt konstruerade känsloregler som individer ständigt stöter på, till exempel att ett 

butiksbiträde ska vara glad och trevlig mot en kund, kan liknas vid osynliga känslomanuskript 

där det redan finns förväntade reaktioner och känslohanteringar. Känslomanuskriptet är 

beroende på situation och plats och manuset varierar beroende på vilka människor som är 

inblandade (Hochschild, 2012). När det kommer till emotionella lönearbeten kan de 

kännetecknas med tre karaktäristiska drag. Det första karaktärsdraget är att det i arbetet 

uppkommer någon form av ”ansikte mot ansikte”-interaktion. Det andra karaktärsdraget är att 

ens arbete kräver att man som individ ska framställa en viss känsla hos kunden och det tredje 

handlar enbart om den anställdes känslor då känslorna kontrolleras genom antingen 

övervakning eller utbildning (Hochschild, 2012). 

 

Dessa manuskript återfinns även enligt Hochschild (2012) på arbeten som går under kategorin 

emotionellt lönearbete då det finns förbestämda förväntningar på inblandade parters 

ageranden och att visa specifika känslor. I sjukvården finns det tydliga förväntningar på hur 

personalen ska agera och patienten beter sig efter dessa förväntningar. Enligt Travelbee 

(1971, refererad i Kirkevold, 2000) har sjuksköterskor en förväntning på sig att vara lugna, 

omhändertagande och empatiska. Patienter vill inte bara ha ett svar på vilken sjukdom de har 

och hur de ska behandlas utan de vill ofta bli lugnade och omhändertagna då patienterna oftast 

är okunniga inom ämnet och därav har en viss rädsla när de inte vet hur pass farlig deras 

sjukdom är. Det kan även bli ett skådespel när personen kommer hem och träffar sina barn 

efter en tuff dag på jobbet, då är det rollen som trygg och stabil mamma man spelar 

(Hochschild, 2012). Skulle en sjuksköterska komma in i patientrummet och utstråla en viss 

stress och nedstämdhet hamnar sjuksköterskan närmare patientens emotionella nivå. 

Förtroendet och övertaget som patienten förväntar sig att sjuksköterskan ska ha försvinner och 

patienten får inte den emotionella vård som hen förväntas få. Denna interaktion av emotioner 

kallas för emotionellt utbyte (Hochschild 2012).  

 

Om en aktör inte följer sitt förväntade manus så kan även de andra aktörerna välja att överge 

sin roll i den interaktion som uppstått. I emotionella interaktioner i vardagen är det alltså 

frivilligt om rollen ska spelas, vilket fallet inte är i emotionellt lönearbete. I arbetet spelar inte 

alla aktörer på samma nivå utan en part är överlägsen den andra och ger den underlägsna ett 
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manus som inte är frivilligt att följa (Hochschild 2012). Fineman (2000) anser att 

organisationer skapar de manus och känsloregler de har utefter samhället och dess socialt 

skapade känsloregler. Organisationerna och samhällets känsloregler skapar efter tid ett ideal 

hur varje yrke ska utföras på “rätt sätt”. Utförandet kan ses som ett skådespel som kan kopplas 

till Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv. Goffman (2004) beskriver att de sociala 

interaktioner som individer stöter på i livet kan ses som en oändlig teaterpjäs. Varje 

interaktion består av skådespelare som agerar olika roller i olika situationer. Publiken är de 

personer som inte är involverade i själva interaktionen men som beskådar den.  

 

Dessa emotionella hanteringar som sjuksköterskor står inför kan bidra mycket till att de får 

svårt att balansera privatliv med arbetsliv. En inblick i balansen mellan sfärerna, hur det har 

förändrats och hur det ser ut nu på arbetsmarknaden kan hjälpa till att dra kopplingar och 

förklaringar till hur sjuksköterskors möjligheter till balans mellan sfärerna ser ut.  

2.5 Work-life balance 
Termen work-life balance handlar om hur ens arbete och fritid/liv sammanstrålar med 

varandra, hur de påverkar varandra och hur de balanseras i ens vardag (Özbilgin et al. 2011).  

Ordet “life” i begreppet är ett väldigt svårdefinierat ord eftersom det skiljer sig så mycket från 

person till person vad som ingår i ens personliga “life”. Enligt Lewis et al. (2007) är det 

vanligast att work-life balance utgår från att ett liv efter arbetet består av familj vilket gör att 

många inte kan relatera till den forskning som finns. För många personer består livet efter 

arbetet av socialt umgänge med vänner, politiska och intresseaktiviteter eller tränings- och 

motionsaktiviteter. Eftersom det skiljer så mycket mellan olika personer i fritidslivet blir 

begreppet work-life balance ett väldigt personligt begrepp och kan variera från individers 

olika förutsättningar och preferenser (Lewis et al. 2007).  

 

Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke och kvinnor har även en vanligt 

förekommande upplevelse av att spendera mer tid på arbetet än vad de egentligen vill och 

planerat, vilket också ställer till det i balansen mellan de olika skiften (Hochschild, 2001). 

Emslie och Hunt (2009) har kommit fram till att kvinnor i större utsträckning än männen har 

en tendens att förminska sina problem inom både work-life balance, men även om deras 

välmående. Det kan kopplas till vad Theorell (2003) säger om personer som drabbas av 

utbrändhet eller utmattning, att det är de som blundar för problemen som drabbas värst och 

inte de som känner efter ”för mycket” som vissa arbetsgivare kan tycka. 

 

Mycket av work-life balance fokus ligger enligt Noon et al. (2013) i arbetstidens övertag och 

påverkan på fritidens olika aspekter. Det är däremot inte bara arbetstiden som påverkar 

fritidsdelen i work-life balance. För folk som till exempel är undersysselsatta eller arbetslösa 

är det istället fritiden som blir problemet i individens work-life balance, det blir helt enkelt för 

mycket tid för sig själv och de tappar således en struktur i sin vardag. Sen har vi de individer 

som kanske tjänar väldigt lite och/eller har skulder som byggts upp, eller folk med väldigt 

låga eller inga sparpengar överhuvudtaget. För dessa personer kan problemet i work-life 

balance ligga i både arbetet och fritiden. Här kanske man måste jobba extremt långa dagar 

eller till och med att ta ett extrajobb för att få ihop tillräckligt med inkomst, men samtidigt så 



10 
 

får personen inte ihop så mycket på den fritid som ges på grund av de låga ekonomiska 

tillgångarna (Noon et al. 2013). 

 

Det stora fokuset i work-life balance ligger ändå på problematiken med tiden, där till exempel 

föräldrar försöker balansera arbete med att ta hand om barnen. Work-life balance är alltså 

väldigt individbaserat och kan bero på många olika aspekter i personers liv. Enligt Noon et al. 

(2013) är den viktigaste delen i att förstå work-life balance graden av valmöjligheter individer 

har i dels deras arbete samt i deras fritid. Det är dessa valmöjligheter som i sin tur påverkar 

deras möjligheter till att skapa och bibehålla en egen form av balans.  

 

Att förstå själva begreppet ”work-life balance” är ganska problematiskt i sig enligt Noon et al. 

(2013). Arbete och fritid har enligt begreppets betydelse två helt olika och separata betydelser, 

men i verkliga livet anses arbete vara en stor del av fritiden. Noon et al. (2013) diskuterar att 

inom fritidsaspekten i work-life balance är det för många individer viktigt att ens arbete inte 

ger en negativ inverkan på ens fritid. När det istället kommer till arbetsaspekten inom work-

life balance menar dem att det inte är tillräckligt att enbart lägga fokuset på de standardiserade 

karaktärsdrag som arbete innehar. Här menar Noon et al. (2013) att begreppet arbete måste 

ses ur ett större perspektiv när det gäller hur väl det tillåter individer att uppfylla sina andra 

sociala roller. När det uppstår en situation av obalans kan det antingen komma från pressen 

från arbetet som gör det svårare att ordentligt utföra det ansvar som en individ har i 

fritidsområdet, till exempel i familjen. Det kan också bero på familjen eller andra typer av 

stressmoment som gör det svårare att uppfylla kraven i arbetet. Mycket av diskussionerna 

kring ämnet handlar om pressen som arbete utövar på fritiden och Noon et al. (2013) refererar 

till Greenhaus & Beutells (1985) teori om att det finns tre grunder eller signaler av konflikter 

mellan arbete och fritid, den tidsbaserade konflikten, den belastningsbaserade konflikten och 

den beteendebaserade konflikten. 

 

• Tidsbaserad konflikt handlar om att den tid som spenderas i ett av områdena 

resulterar i mindre tid än det som egentligen behövs i det andra området. Inom den här 

konflikten kan det alltså handla om att individen måste spendera långa timmar på jobbet 

och/eller att hen måste ta hem arbete att göra på fritiden, vilket således kan leda till problem 

att uppfylla de krav som kanske finns hemma. 

 

• Den belastningsbaserade konflikten handlar istället om den ansträngning 

individen lägger ner i ett område som gör det svårt att fullgöra det hen ska göra i det andra 

området. Ett exempel på denna konflikt kan vara orsaker hemifrån – som till exempel saker 

som har att göra med sjukdom inom familjen eller andra personliga problem – vilket gör det 

svårt att fokusera och uppfylla arbetskraven. Det kan även vara tvärtom, arbetsansträngningar 

kan göra det svårt att få fokus på fritiden. 

 

• Den tredje och sista konflikten som Greenhaus & Beutell (1985, refererad i 

Noon et al. 2013) tar upp är alltså den beteendebaserade konflikten. Här ligger fokuset på 

beteendet hos rollerna som individer har i ett område och som inte går ihop med rollerna inom 

det andra området. Exempel på en sådan här situation kan uppstå om en individ tar med den 
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roll denne har på sitt arbete till sitt hem där det kanske inte lämpar sig. I en sådan konflikt kan 

det uppstå problem mellan olika medlemmar i hemmet. 

 

Konflikter mellan arbetssfären och den privata sfären tror vi blir allt mer vanligt och kan 

således bli ett växande problemområde för många individer. Det är däremot enligt 

Hochschilds (2001) forskning större risk att kvinnor drabbas av detta problem, vilket enligt 

Hochschild (2001) kan bero på att den privata sfären fortfarande anses ansvaras av kvinnan. I 

dagsläget ser det däremot lite annorlunda och många förändringar har skett.  

2.6 Förändringar på arbetsmarknaden 

Noon et al. (2013) beskriver bland annat två stycken områden i arbetslivet som på senare 

tiden har varit med om stora förändringar och som i sin tur har lett till en mer problematisk 

inverkan på work-life balance. De två områden som har varit med om dessa förändringar är 

följande: förändringar i vilka som deltar i arbetslivet och förändrade arbetstider. En 

övergripande förklaring av dessa två områden följer nedan.  

2.6.1 Förändringar i vilka som deltar i arbetslivet 

Kvinnors deltagande i arbetslivet blir allt större och är nu något som hör till vanligheten 

snarare än till ovanligheten. Kvinnors deltagande i arbetslivet har enligt Noon et al. (2013)  

bidragit till en stor förändring till den familjemodell som under en lång period ansetts vara 

den normala, vilket är enförsörjarmodellen. Enförsörjarmodellen innefattar två sfärer som är 

den produktiva och den reproduktiva sfären. Den produktiva sfären som innefattar 

förvärvsarbetet ansvarar mannen för medan kvinnan ansvarar för den reproduktiva som 

innefattar hushållsarbetet. Enförsörjarmodellen har nu i stor grad bytts ut mot 

tvåförsörjarmodellen som betyder att individer delar på den ekonomiska försörjningen vilket i 

sin tur leder till att hushållsarbetet blir ett arbete utöver ens förvärvsarbete, vilket kan bidra till 

att man får problem att få ihop sitt work-life balance (Noon et al. 2013). 

2.6.2 Förändringar gällande arbetstid 

I Sverige finns det både lagar och kollektivt förhandlade regler med fackförbund om hur 

många timmar i veckan en person får arbeta samt hur dessa timmar skall förläggas, men trots 

detta arbetar folk ändå längre dagar och tar även med arbetet hem (Noon et al. 2013). Det 

finns olika anledningar till att personer arbetar längre dagar vilket antingen beror på att de är 

ute efter extra pengar eller för att de är så kallade karriärmänniskor som vill klättra snabbt 

genom att visa stor arbetsvilja. Det finns hos vissa företag en kultur som säger att det ingår i 

arbetet att jobba över och där de anställda känner sig pressade att göra det. Begreppet flextider 

har idag blivit alltmer förekommande och kan av många ses som en väldigt bra hjälp till att 

hinna med vardagen på ett bra sätt. Det kan däremot uppstå problematik då det blir svårt att 

avgränsa fritid från arbete (Noon et al. 2013). Att som arbetstagare bevisa att man faktiskt 

arbetat den tid som ska göras kan bli svårt om denne använder sig av flextid, vilket kan leda 

till att arbetstagarna får högre prestationskrav för att de inte skall missbruka flextiden (Noon 

et al. 2013).  

 

Enligt Gabinus & Garpe (2016) har arbetstagare enligt arbetstidslagen 15 § rätt till rast om 

personen jobbar i mer än fem timmar i sträck och det är upp till arbetsgivaren att schemalägga 
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dessa raster och vilken längd de ska ligga på. Det beror även på arbetsförhållandena på 

arbetsplatsen hur de ska disponeras på bästa sätt och det är upp till arbetstagaren själv som får 

bestämma hur och vart rasterna ska spenderas (Gabinus & Garpe, 2016). Som sjuksköterska 

kan det däremot vara svårt att disponera sin rast på någon annan plats än på sjukhuset då man 

alltid måste vara tillgänglig.  

 

Att arbeta skift kan göra det svårt att planera sin vardag och uppnå en balans och det 

underlättar därför väldigt mycket om personen får vara med att påverka sin schemaläggning. 

Att känna att man kan påverka ens villkor på arbetet kan ge högre trivsel på arbetet och 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell lyfter fram vikten av att ha någon 

form av egenkontroll på arbetet. Då vi tror att sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning 

anser vi att det är viktigt att de har någon form av egenkontroll för att kunna arbeta på ett sätt 

som passar just dem. Eftersom sjuksköterskeyrket är ett delvis emotionellt tungt arbete är det 

viktigt att få stöd från både kollegor och eventuella partner eller vänner efter arbetstid och 

vikten av det sociala stödet lyfts fram i modellen nedan. 

2.7 Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell 
Genom Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell kan det visas hur mycket 

egenkontroll samt hur mycket krav en individ har på sitt arbete. För att lyckas möta de krav 

som ställs på arbetet är det viktigt för individens välmående att ha en viss grad av 

egenkontroll. Enligt Karasek och Theorells (1990) modell för krav och egenkontroll så är det 

individens arbetskrav som påverkas av den grad egenkontroll denne har på arbetsplatsen. 

Modellen lägger stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön och ett viktigt element för att 

den ska bli så bra som möjligt för en individ är vikten av att ha kontroll och samtidigt ha 

förmågan att hantera kraven som ställs. Modellen delar in arbeten i fyra olika grupper, de 

passiva och aktiva samt låg- och högstressarbeten. Nivån av kontroll är det som urskiljer de 

arbeten som anses vara bäst (de aktiva arbetena) mot de som anses vara sämst (de arbetena 

med hög stress). Det som skiljer de aktiva arbetena mot de högstressiga är att det i de 

högstressarbetena saknas egenkontroll till den höga arbetsbelastningen (Karasek och Theorell 

1990).  

 

Modellens latituda och longituda kombinationer kompletteras även av en aktivitetsdiagonal 

och stressdiagonal. Det som utmärker aktivitetsdiagonalen är hur aktivt ett arbete anses vara 

och fokuset ligger i första hand ur ett inlärningssynsätt på grund av att de aktiva arbetena 

anses ha störst intresse, är mest stimulerande och utvecklande. Det som representerar 

stressdiagonalen är att den visar ohälsan inom ett arbete, speciellt så fokuserar den på 

högstressarbetena där området mellan krav och kontroll är ganska oklar (Karasek och 

Theorell 1990). 
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Figur 1: Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell, egen illustration.  

 

Modellen ansågs vara otillräcklig, så Johnson (1986, 1991 refererad i Karasek och Theorell 

1990) menade att det för individen även fanns ett socialt stöd i arbetet. Det sociala stödet ger 

insikt om det finns någon form av gemenskap i arbetet eller om det är en isolerad känsla som 

finns. Den här dimensionen ger grundläggande behov för samhörighet och används även som 

ett stöd när balansen mellan egenkontrollen och arbetskraven brister. Dimensionen delar in 

det sociala stödet i tre olika grupper. Den första gruppen som är det emotionella stödet 

handlar om det stöd som arbetskollegorna och cheferna visar för individens välbefinnande. 

Den andra gruppen är det värderande stödet och den fokuserar på feedback, att individen helt 

enkelt får veta om hen gjort något bra eller dåligt. Den sista gruppen är det instrumentella 

stödet och den handlar om samarbetet individen har med sina chefer och arbetskollegor, men 

även med grupper som till exempel kunder och klienter (Karasek och Theorell 1990).  

 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell ger en bra inblick i hur egenkontroll 

och höga arbetskrav förhåller sig till varandra men går inte in på förhållandet mellan arbetet 

och fritiden vilket Clark (2000) gör i sin modell, Border theory. 

2.8 Border theory 
Border theory är en teori som behandlar hur individer hanterar arbetslivet med familjelivet 

och gränserna som går emellan dem för att få balans (Clark, 2000). Utgångspunkten för den 

här teorin är att arbete och familj utgör två skilda områden, men båda influerar varandra på 

något vis. De har olika kulturer och olika syften och Clark (2000) drar en parallell till att de 

olika områdena kan ses som olika länder. Länder med olika språk, hur individer ska bete sig 

och hur uppgifter ska utföras. För en del individer kan gränsen mellan dessa länder vara 

lättare att korsa än för andra om man till exempel delar samma språk, valuta, kulturer osv. 

Medan för andra individer som differentierar sig mycket och inte delar samma saker med 

varandra kan det bli svårare att korsa gränsen. När liknelsen av länder dras till arbete och 

familj så gäller det även här att när skillnaden mellan de två områdena är stor krävs det större 

krav på individens övergång. Individer korsar gränsen mellan arbete och familj dagligen och 

får hela tiden justera att deras fokus, mål och roller passar till de olika kraven från båda 

områdena (Clark, 2000).  
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Figur 2: Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Clark 2000, s. 754 

 

Enligt Clark (2000) kan den här teorin som sagt ge en teoretisk ram för det som saknas i 

tidigare forskning om work-life balance. Border theory kan både beskriva varför konflikter 

mellan områdena uppstår samt hur individer och organisationer kan uppmuntras till att få en 

bättre balans mellan arbete och familj. Clark (2000) ger förslag på hur individer kan få bättre 

work-life balance för olika gränskorsare.  
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Figur 3: Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Clark 2000, s. 765 
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3. Metod 

När det ska fördjupas och forskas om ett specifikt fenomen är hermeneutiken en vanlig 

forskningsmetod då den handlar om att tolka, förstå och förmedla. Enligt Patel & Davidson 

(2011) är hermeneutiken även användbar när det är andra personers kunskap och åsikter man 

som forskare vill åt och i den här uppsatsens fall så är det sjuksköterskors tankar och 

upplevelser som ligger i fokus. I uppsatsen kommer hermeneutikens allmänna tolkningslära 

att användas som handlar om att få förståelse för ett fenomen genom att ställa det insamlade 

materialet mot befintlig forskning och texter för att få så empiriska tolkningar som möjligt 

(Patel & Davidson, 2011). 

3.1 Metodval 
Denna uppsats ska ge en fördjupad förståelse för hur skiftarbetande sjuksköterskor upplever 

fenomenet work-life balance. För att få ut så mycket som möjligt av forskningen ska vi 

använda oss utav en kvalitativ forskningsmetod då Patel & Davidson (2011) menar att denna 

metod används när djupare och bredare kunskap vill fås om ett specifikt område. Anledningen 

till att kvantitativ forskning genom exempelvis enkäter uteslöts var att vi inte ville ha korta 

och mätbara svar i siffror då undersökning inte går ut på att undersöka hur många 

sjuksköterskor som anser att de har work-life balance utan deras upplevelser och tankar kring 

det. Det som är avgörande för om kvalitativ eller kvantitativ forskning ska användas är hur 

forskningsfrågan är formulerad. Om forskningsfrågan är formulerad i form av hur många? 

vilka? och var? är det mest lämpligt att använda sig utav kvantitativ forskning. Då dess 

metoder som till exempel enkäter är bra att använda sig av om man vill nå ut till många och 

kunna generalisera forskningens resultat enligt Patel och Davidson (2012). Om 

forskningsfrågan däremot handlar om att förstå och tolka människors tankar och upplevelser 

är det mer lämpligt enligt Patel och Davidson (2012) att använda sig utav en kvalitativ 

forskningsmetod i form av exempelvis intervjuer då detta är en bra metod för att få en 

förståelse för ett fenomen med hjälp av individers tankar och erfarenheter. 

3.2 Insamlingsteknik 
Som insamlingsteknik för denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av intervjuer. Vi 

valde att använda oss av intervjuer för att få ut så mycket som möjligt från de personer som 

deltar i undersökningen. Enligt Lantz (2013) kan vi genom intervjuer, som ger direktkontakt 

med den deltagande, få ut mer av undersökningen då vi kan läsa av kroppsspråk, läsa av 

respondentens känslor och ha möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupa oss vidare i 

ämnen som den intervjuade tar upp. Intervjuer ansåg vi även var bäst lämpat då vi troligtvis 

kommer att behöva förklara och vidareutveckla vissa frågor då respondenten med stor 

sannolikhet inte är bekant med begreppet work-life balance. 

3.3 Intervjuguide 

Vi skapade intervjuguiden (finns i bilaga) utifrån de teorier och frågeställningar som vi valt 

att använda oss av. Vi valde att använda en halvstrukturerad intervju där alla frågor är 

bestämda i förväg och kommer att ställas till samtliga intervjupersoner (Lantz, 2013). Det 

kommer även att ställas följdfrågor beroende på vad intervjupersonen berättar och intervjun 

kommer således formas lite efter vad personen svarar, men alla kommer att få samma 



17 
 

huvudfrågor. Att ge respondenten utrymme att prata fritt kan vara väldigt bra för studien, så 

följdfrågorna är ett sätt att få respondenten att fördjupa sig inom ämnen som de tar upp. Den 

här formen av intervju fokuserar enligt Lantz (2013) mer på att intervjun blir som ett samtal, 

istället för att det känns som ett “förhör”. Den röda tråden i intervjun ska däremot alltid finnas 

där och på så vis får den ändå en seriös känsla (Lantz, 2013). I en halvstrukturerad intervju 

gäller det att vi kommer ihåg vad vårt syfte är för att på så vis inte börjar fokusera på fel saker 

utifrån intervjupersonens svar.  

3.4 Urval 
I urvalsprocessen i studien har vi använt oss av ett strategiskt urval. Det innebär att 

informanterna väljs ut av definierade kriterier som till exempel yrke, ålder och utbildning 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie vill information fås om skiftarbetande 

sjuksköterskors syn på deras work-life balance. I urvalet av respondenter som vi fått tag i 

genom det strategiska urvalet valde vi så varierande åldrar, kön och livssituation som möjligt 

för att få en intressant och bred studie. Vi kom i kontakt med respondenterna via kontakter 

inom vården som rekommenderade personer som skulle kunna vara intresserade av att delta i 

studien.   

De urvalskriterier studien baseras på är att respondenten skall arbeta som sjuksköterska, 

arbeta efter ett skiftschema och att de ska vara stationerade på ett sjukhus. Vilken avdelning 

på sjukhuset ansåg vi inte ha någon större betydelse, men en spridning mellan olika 

avdelningar bland respondenterna ansåg vi ändå vara intressant för studiens slutresultat. 

Anledningen till detta urval var att vi ansåg att sjuksköterskor har en tung arbetsbelastning 

både fysiskt och psykiskt vilket kan bidra till att ta med jobbet hem. 

3.5 Information om respondenterna 
Respondenterna har en varierande ålder mellan 23 till 34 år. Respondenterna består av fem 

kvinnor och en man. De arbetar på olika avdelningar på varierande sjukhus men har liknande 

arbetsuppgifter och liknande scheman. Nedan redovisas intervjupersonerna med förkortningen 

IP och följande nummerordning efter slumpmässig tilldelning. 

 

 IP 1. Kvinnlig sjuksköterska på akutavdelning som bor med sin sambo. 2,5 års erfarenhet 

inom yrket. 

 

IP 2. Kvinnlig sjuksköterska på mag- och tarmavdelning som bor med sin sambo. 2 års 

erfarenhet inom yrket. 

 

IP3. Kvinnlig sjuksköterska på ortopedavdelning. Ensamstående. 3 års erfarenhet inom yrket  

 

IP 4. Manlig sjuksköterska på thoraxkirurgen. Ensamstående. 1 år och 2 månaders erfarenhet 

inom yrket. 

 

IP 5. Kvinnlig sjuksköterska på mag- och tarm avdelningen. Ensamstående. 1,5 års erfarenhet 

inom yrket. 
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IP 6. Kvinnlig sjuksköterska på operation. Ensamstående. 4 års erfarenhet inom yrket. 

3.6 Förberedelse inför intervjuer 
Vid kontakt med respondenterna ansåg vi att det var viktigt att väcka deras intresse för 

forskningsämnet samt att ge dem en förståelse om det och att tydliggöra vad studiens syfte är. 

Människan är en meningsskapande varelse vilket betyder att vi blir mer motiverade och har 

lättare att hålla fokus till ämnet om vi vet vad syftet är (Lantz, 2013). Eftersom 

respondenterna kommer att bli intervjuade om ett privat ämne anser vi att det är viktigt att de 

känner sig bekväma med att öppna upp sig och för att kunna ge oss ärliga svar. Vi kommer att 

vara väldigt noga med att framföra till respondenterna att intervjun är frivillig och att den kan 

avbrytas när som helst. Respondenterna kommer även att erbjudas att genomföra denna 

intervju under konfidentiella krav om deras namn, personnummer och annan information som 

kan identifiera respondenten. De kommer även att informeras om att den insamlade datan 

endast kommer att användas till studien och att all insamlad data kommer att raderas efter 

studiens slut. 

 

För att se om intervjuguiden täcker alla de områden som den är tänkt att komma in på utfördes 

en testintervju. En testintervju kändes för oss som en självklarhet att göra då den kan leda till 

en förhöjd kvalité på den slutgiltiga intervjuguiden. Testintervjun spelades in så att vi i 

efterhand kunde analysera dels frågornas kvalité, men även vår egen förmåga att kunna hålla 

och genomföra en intervju. Testintervjun ägde rum hemma hos en bekant till oss som har fem 

års yrkeserfarenhet inom vården. Testintervjun var användbar då vi dels fick öva förmågan att 

leda en intervju men vi kom även till insikt i vikten av att ha förberedda följdfrågor för att få 

ut så mycket som möjligt från den intervjuade. 

3.7 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes genom möte med respondenterna på bestämd tid och plats som 

anpassats efter deras önskemål. Att låta respondenten bestämma vart intervjun ska hållas är 

bra för att få så ärliga svar som möjligt. Enligt Alvesson (2011) påverkar den fysiska platsen 

ärligheten på de svar som fås. För att få så hög reliabilitet som möjligt har vi alltså valt att låta 

respondenterna välja platser där de känner sig trygga och bekväma på. Tre av sex intervjuer 

hölls i deras hem då de dels inte hade möjlighet att få in det på jobbtid, men även för att de 

tyckte att det var bekvämt. Innan intervjuerna hölls frågade vi om de trodde att vi skulle 

kunna utföra intervjuerna hemma hos dem utan att det skulle bli distraherande. Att bli 

intervjuad hemma kan vara bra för att få respondenterna avslappnade, men det kan även 

påverka deras fokus negativt då de lätt kan tänka på annat, till exempel vad de ska tvätta och 

vad de behöver göra i hushållet.  

 

Intervjuerna utfördes oavbrutet i en längd som varierade mellan 35 till 50 minuter i vad vi 

anser under bra och ostörda förhållanden. En intervju skedde via telefon då personen bor i en 

annan stad och var svår att få till en träff med. Vi spelade även in telefonintervjun så vi tycker 

inte att det blev sämre kvalitet på den intervjun än de som utfördes i fysiska möten. Under 
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telefonintervjun kunde vi däremot inte läsa av respondentens kroppsspråk vilket skiljde sig 

från de andra intervjuerna.  

 

De två resterande intervjuerna skedde samtidigt då respondenterna önskat detta eftersom de 

skulle känna sig mer bekväma med att öppna upp sig om de fick bli intervjuade tillsammans. 

Vi tyckte att den intervjun gick väldigt bra, vi var lite oroliga för att de skulle påverka 

varandra men de gav varierande svar och hade olika åsikter på många områden av intervjun. 

Vi fick intrycket att de vågade öppna upp sig ännu mer när de var två, detta för att de ibland 

gav svar som de sedan successivt utvecklade tillsammans. Detta ansåg vi fungera som att de 

själva ställde följdfrågor och gav varandra exempel på hur de kan tänka och vad frågan är ute 

efter istället för att vi gjorde det. Denna intervju spelade vi in vilket var extra viktigt då det 

var två personer som intervjuades samtidigt och vi tror att det skulle vara väldigt svårt att 

hinna med att anteckna vad de båda sa. 

 

Vi ansåg att det var viktigt för kvaliteten på intervjuerna att kunna spela in så att vi båda 

kunde vara fullt medverkande i intervjun. Vi valde att lägga upp det så att en var den som 

ledde själva intervjun efter intervjuguiden medan den andra aktivt lyssnade och försökte få in 

följdfrågor och eventuellt komplettera intervjuguidens frågor om det skulle vara oklarheter för 

respondenten. Att båda är medverkande under intervjun är även bra för materialet då Patel och 

Davidson (2011) menar att validiteten stärks om fler än en tolkning görs.  

 

Innan intervjuns start gavs information om studien och dess syfte samt upplägget på intervjun, 

denna information hade de fått när de blivit kontaktade av oss men det kändes naturligt att 

återupprepa denna information. Vi återupprepade även konfidentialiteten där de fick 

godkänna om att det som sägs får användas i uppsatsen samt om de ville vara anonyma eller 

inte. Vi frågade även om det var okej att spela in intervjun vilket alla utom en godkände. I 

detta fall gjorde vi så att en av oss höll intervjun och den andra antecknade. Detta fungerade 

väldigt bra då personen pratade långsamt och det var inga problem för den som antecknade att 

hinna med. Vi valde ibland att låta respondenterna tala fritt om det som de pratade om 

hoppade till andra delar av intervjuguiden vilket vi tyckte var viktigt för att låta 

respondenterna få ut det den ville. Enligt Alvesson (2011) kan det vara viktigt för 

reliabiliteten att ibland frångå intervjuguiden om respondenten börjar prata fritt.  

3.8 Databearbetning 
Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas då vi tyckte att detta var det 

tillvägagångssätt som var mest tillförlitligt men även det sätt som vi ansåg vara det mest 

strukturerade. I transkriberingen togs det bort utfyllnadsord som till exempel eh och öh för att 

göra materialet mer läsvänligt, detta är enligt Patel och Davidson (2011) rekommenderat att 

göra. Det tillvägagångssätt som vi bearbetat vårt empiriska material på är utifrån det Corbin 

och Strauss (2008) kallar för en axial kodning. Den här varianten av kodning handlar om att 

bryta ner data för att sedan ta fram olika nyckelkategorier ur den. Den axiala kodningen 

utfördes genom att vi tog ut citat ur transkriberingarna och grupperade in dem i kategorier för 

att sedan jämföra dem med varandra. Dessa kategorier skulle sedan bli underkategorier till de 

tre frågeställningarna som skulle användas i analysdelen. De underkategorierna till 
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frågeställningarna i analysdelen blev: det sociala, påverkan på arbetsprestation, egenkontroll, 

ta med arbetet hem, fasad och beteende, stöd från kollegor och anhöriga, ork, arbetsbelastning 

och raster. Efter detta gjordes en selektiv kodning som enligt Corbin och Strauss (2008) 

handlar om att koppla de begrepp och kategorier som tagits fram mot teorier. 

Analysen utfördes enligt Grounded theory som Patel och Davidson (2011) anser vara en 

analysmetod där utgångspunkten är empiri istället för teori. Vi började med att lyfta fram det 

viktigaste och mest väsentliga ur den insamlade empirin för att sedan koppla detta till 

befintliga teorier. Eftersom uppsatsen inte är ute efter generaliserande kunskap utan kunskap 

och förståelse för uppsatsens unika fall är Grounded theory enligt Patel och Davidson (2011) 

det rätta tillvägagångssättet. Det insamlade materialet ställdes mot de befintliga teorier som vi 

valt ut. Detta gjorde vi tills det inte kunde tas mer data ur det insamlade materialet vilket 

Corbin och Strauss (2008) kallar för saturation, även kallat mättnad. Det insamlade materialet 

gav tillräckligt med material vilket gjorde att vi inte behövde utföra fler intervjuer för att 

kunna redovisa en djup och bred förståelse för undersökningsområdet.  

3.9 Validitet och reliabilitet 
För alla insamlingsmetoder är det viktigt veta om det som undersöks verkligen är det som ska 

undersökas och då är det viktigt att gå igenom validiteten och reliabiliteten. Validiteten ser till 

om det vi undersöker är relevant för vår forskning medan reliabiliteten ser till om det vi 

undersöker görs på ett tillförlitligt sätt (Lantz, 2013).  

3.9.1 Validitet 

När det ska transkriberas kan det lätt bli att man själv, medvetet eller omedvetet, ändrar på 

analysens underlag på grund av att talspråk och skriftspråk skiljer sig åt (Patel & Davidson, 

2012). Det som finns med i talspråk, så som ansiktsuttryck, handrörelser finns inte med i 

skriftspråket och det kan därför bli att underlaget påverkas. Eftersom vi har varit två personer 

under intervjuerna och spelat in dem har vi lättare kunnat hantera underlaget så att det blir 

korrekt. Med inspelningarna har vi alltså kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjuerna om och 

om igen om det skulle vara nödvändigt. Genom detta sätt har vi kunnat minska delen för 

eventuella missuppfattningar.  

 

När validiteten undersöks kan den enligt Patel & Davidson (2012) ofta ses genom 

innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten. Innehållsvaliditeten är det som utgör 

processen från de litteraturstudier som görs för den teoretiska referensramen ända till 

uppsättningen av frågor till intervjuguiden. Om det resulterar i att det får ett bra underlag för 

det problem som ska undersökas samt en bra koppling från teori till intervjufrågor så har 

innehållsvaliditeten varit god (Patel och Davidson, 2012). 

 

Efter några intervjuer ansåg vi att innehållsvaliditeten var god, då vi fått en bra täckning av de 

problemområden vi vill undersöka. Vi fick en hel del varierande svar som blev intressanta för 

analysen, där respondenternas svar varit blandat med både positiva och negativa aspekter.  

 

Den samtidiga validiteten är det andra sättet som Patel och Davidson (2012) anser sig kunna 

se validitet. Här gäller det att testa intervjuguiden på någon eller några som liknar de vi vill 
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intervju senare och det som vi får som resultat där ska sen jämföras med något kriterium vi 

tänker undersöka. För att kunna säkerhetsställa den samtidiga validiteten utförde vi en 

testintervju. 

3.9.2 Reliabilitet 

För att få en hög reliabilitet gäller det alltså att få någon typ av tillförlitlighet i 

undersökningen (Patel & Davidson, 2012). Undersökningen ska få samma resultat om man 

gör om undersökning vid ett senare tillfälle under samma förutsättningar. Det kan vara att en 

person håller i själva intervjun och en observerar. Observatörens uppgift är enligt Patel och 

Davidson (2012) att hålla koll på intervjun och se till att den inte går in på saker som inte är 

relevanta och kanske kan lägga till någon tilläggsfråga. Intervjupersonen som inte håller i 

intervjun blir alltså en form av observatör, kontrollant samt en deltagare i intervjun då även 

ställande av följdfrågor är en del av hens uppgift. När intervjuer används så är tillförlitligheten 

enligt Patel och Davidson (2012) i stor del relaterad till intervjuaren och observatörens 

kunnande. När registreringarna av svaren eller observationerna stämmer överens så bildar det 

ett mått hos reliabiliteten som heter interbedömarreliabilitet.  

 

Reliabilitet kan även uppnås genom att intervjuerna spelas in så att det finns möjlighet att 

lyssna på dem upprepade gånger. På detta vis kan vi öka tillförlitligheten genom att minska 

feltolkningar från intervjuerna och på så vis få en hög reliabilitet Patel och Davidson (2012). 

Inspelning av intervjuerna är även bra för att se förbättringsområden hos de som håller 

intervjun och se om det kan förbättras till nästkommande intervjutillfälle. Vi har valt att efter 

varje intervju lyssna på det inspelade materialet för att se om vi kan förbättra intervjuns 

kvalitet.  

3.10 Forskningsetik 
Forskningsetik handlar om hur människors integritet ska behandlas när de ställer upp för en 

studie. Individer som medverkar ska skyddas från skada och kränkning, vilket kallas 

individskyddskravet. Detta krav kan sen delas in i fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Informationskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2017) om att information om 

forskningens syfte ska förklaras för alla som medverkande, så att alla vet vad som gäller. 

Innan varje intervju så har vi beskrivit syftet för intervjupersonerna och förklarat hur intervju 

ska gå till. 

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att de som deltar i undersökningen 

har rätten att själva bestämma om sin medverkan. Vi informerade personerna innan 

intervjuerna att det är fullt frivilligt att delta och att det är upp till dem vad och hur mycket de 

vill svara på frågorna.  

 

Konfidentialitetskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2017) om att de personuppgifter som 

ges ut inte ska hamna hos obehöriga. Vi var klara från början att deras namn skulle vara 

anonyma samt att de svar de ger inte skulle hamna hos någon obehörig. Vi var däremot 
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tydliga med att svaren skulle behandlas och tolkas till analysen och resultatet och på så vis 

skulle svaren kunna nås av de som läser uppsatsen.  

 

Nyttjandekravet står enligt Vetenskapsrådet (2017) för att de uppgifter som ges från de som 

intervjuas enbart får användas för forskning. Då undersökningen rör respondenternas privatliv 

tydliggjorde vi att informationen vi fått från dem endast kommer användas för studiens syfte.  
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4. Analys och resultat 
 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för skiftarbetande sjuksköterskors 

upplevelser av balansen mellan arbete och fritid. De frågeställningar som har besvarats är: 

Hur anser skiftarbetande sjuksköterskor att deras arbetstider påverkar deras work-life 

balance?, Vilken betydelse har det delvis emotionellt tunga arbetet för deras work-life 

balance? och Vilka faktorer påverkar deras work-life balance? Vi har intervjuat sex personer 

som alla jobbar som sjuksköterskor och utför liknande typer av arbetsuppgifter på sin 

arbetsplats. I detta kapitel kommer analysen och resultatet att redovisas genom kategorier 

utifrån frågeställningarna som vi ansett varit de mest relevanta i det insamlade materialet.  

4.1 Hur anser skiftarbetande sjuksköterskor att deras arbetstider påverkar 

deras work-life balance?  
 

Arbetstiderna hos respondenterna är upplagda efter ett skiftschema som alla liknar varandra, 

endast marginella skillnader på skiftens olika tider finns. De flesta jobbar tvåskift men det 

förekommer även treskiftsschema som innebär att även nattpass förekommer. Dessa nattpass 

sker dock endast tre gånger i månaden. De som vi intervjuat som arbetar tvåskift jobbar från 

6:45–16 och 14-22 och det kan ofta förekomma någon timmes övertid där. De som jobbar 

treskift har också väldigt lika tider, där de flesta jobbar från 7-16, 13-22 och 21-07 (det kan 

skilja sig någon halvtimme antingen framåt eller bakåt). Att arbeta skiftarbete är för många av 

respondenterna inte frivilligt då de berättar att de hellre hade arbetat 8 till 17 istället, men att 

skiftschema är det dominerande schemat i yrket. Det som de anser blir lidande av deras 

schema är främst det sociala och problematiken att planera vardagen. 

4.1.1 Det sociala 

Att ha ett skiftarbete kan vara problematiskt på många vis och kan bero på olika faktorer men 

enligt Greenhaus & Beutells (1985, refererad i Noon et al. 2013) är det främst tre konflikter 

som kan uppstå, den tidsbaserade, den belastningsbaserade och den beteendebaserade 

konflikten.  

 

Den tidsbaserade konflikten handlar enligt Greenhaus & Beutells (1985, refererad i Noon et 

al. 2013) om att den tid som spenderas i ena sfären resulterar i mindre tid i den andra sfären. 

Tiden som spenderas i arbetet är en faktor som bidrar till problemet att ha en god balans i sitt 

liv, men det är enligt det insamlade materialet inte mängden tid som är problemet utan när 

tiden spenderas som är det problematiska. Av de respondenter som intervjuats är det endast 

två som anser att de får jobba frekvent övertid. Det är då inte mängden ledighet som är 

problemet för respondenterna utan det är att de inte är lediga när vänner och familj är det och 

här kommer ett exempel som gavs av IP3: 

 

Även ibland när jag har tid så är det inte någon annan som är ledig samtidigt som jag. 

Ingen av mina kompisar är lediga på vardagar mitt på dagen så vissa dagar är jag helt 

ensam vilket känns så himla dumt eftersom jag vill ha ett socialare liv, men är ingen ledig 

så går det ju inte. 
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Kecklund et al. (2010) pratar mycket om att arbetstiderna för skiftarbetare orsakar sömnbrist 

och att det påverkar individers hälsa, men majoriteten av missnöjet enligt Kecklund et al. 

(2010) ligger i de effekter arbetstiderna ger det sociala livet för individen. De flesta 

respondenterna nämner också att det är deras sociala liv som tar mest skada vilket kan bero på 

att de har andra saker de måste prioritera på sin fritid. IP4 har däremot det sociala som högsta 

prioritering vilket han visar i detta citat: 

 

Just nu prioriterar jag socialt umgänge och att åka iväg och resa. Men just nu prioriterar 

jag det sociala. Jag umgås väldigt mycket med mina vänner. 

 

Den tidsbaserade konflikten blir att de inte kan utnyttja sin lediga tid och på det sätt som de 

vill på grund av att de arbetar skift, vilket enligt Greenhaus & Beutells (1985, refererad i 

Noon et al. 2013) är en typisk tidskonflikt. Samtliga respondenter nämner att deras sociala blir 

lidande och att de ofta missar tillställningar som de skulle velat gå på. Samtliga respondenter 

har däremot ett så kallat önskeschema där de periodvis önskar hur de vill jobba och de har 

även en kvot av hur många kvälls-, dags- och helgpass som skall ingå i det schema som 

önskas. Det var av respondenterna endast tre som tyckte att schemat brukade bli som de 

önskat, så det var ett stort problem för dem att planera saker långsiktigt eftersom de inte var 

säkra på att få vara lediga de helger de önskat.  

 

I frågan om hur de skulle vilja att deras schema såg ut om de fick välja helt fritt fanns det två 

alternativ som dominerade svaren. Det första alternativet var att jobba måndag till fredag, 8-

17. Det andra alternativet som respondenterna lyfte fram var att arbeta tvåskift som de gör 

men att det ska delas in veckovis istället för att blanda skiften. Med detta menas att de önskar 

att ha en vecka där de endast jobbar dagspass och sedan en vecka där de endast jobbar 

kvällspass. I nuläget varierar skiften och det är väldigt vanligt att dagspass kommer dagen 

efter kvällspass vilket gör att tiden från att de slutar tills de börjar endast är nio timmar. Detta 

går även emot arbetstidslagens rekommendation om elva timmars sammanhängande 

dygnsvila (Gabinus & Garpe, 2016). Att på nio timmar hinna ta sig hem, äta, varva ner, sova, 

äta, fixa sig och ta sig till jobbet är väldigt kort om tid och. IP5 säger följande angående ett 

dagspass som kommer dagen efter ett kvällspass: 

 

Slutar man 10 och börjar kvart i 7 så blir det ju kort tid. Man kommer hem vid halv 11 

typ, sen måste man ju duscha och äta lite sen varva ner. Jag brukar inte kunna somna 

innan 12, sen går jag upp vid halv 6. Fem och en halvtimme är för lite för mig i alla fall. 

 

Att inte hinna med allt man vill göra på vardagarna är något som de flesta känner, men att 

behöva skynda hem bara för att få tillräckligt med sömn anser respondenterna vara väldigt 

stressande. 

4.1.2 Påverkan på arbetsprestation 

När vi frågade respondenterna om deras arbetsprestation påverkas av arbetstiderna var de 

flesta tvungna att fundera lite först, då de flesta inte reflekterat över detta. De flesta känner att 
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desto fler oregelbundna sammanhängande pass desto tröttare blir de. IP4 urskiljde sig däremot 

från mängden och han ansåg att arbetstiderna påverkade arbetsprestationen till det bättre: 

  

Eventuellt, jag har ju i alla fall gjort ett medvetet val att jobba skift. Jag har i majoriteten 

gjort det och har nån gång i mitt liv, av vad jag minns, jobbat vanliga fasta arbetstider… 

vad man nu kallar det när man inte jobbar skift… och det funkar inte riktigt för mig. Jag 

tycker det är ganska tråkigt och det ger större möjligheter till annat att jobba skift. Jag 

tycker min arbetsprestation är till det positiva. 

 

Det här tyckte vi var intressant då denna person är den enda som verkade tycka att skiftarbete 

var något positivt. Inte bara att han tycker att det funkar bättre än fasta ”vanliga tider” men 

även att det bidrar till en positiv arbetsprestation. IP4 verkade se skiftarbete ur ett annat 

perspektiv än resten av de som vi intervjuat. För de andra resulterar arbetstiderna i trötthet, 

stress och som ett hinder till att leva det sociala liv som de vill. Detta är enligt Kecklund et al. 

(2010) vanligt förekommande effekter av skiftarbete. Det som ställer till det angående 

arbetstiderna för respondenterna var just när kvällspass följdes av dagspass för att vilotiden 

mellan passen blev så kort. IP1 svarade följande på frågan om hennes schema påverkar 

hennes arbetsprestation: 

 

Ja absolut, man är ju mycket tröttare när man har jobbat en vecka när dagspass kommer 

efter kvällspass. Jag blir tröttare och känner mig stressad, även hemma, även när det är 

lugnt så stressar man för att man är van att stressa hela tiden. Jag påverkas säkert av min 

stress och trötthet, kanske blir lite otydligare när jag delegerar till kollegor.  

 

Kecklund et al. (2010) har en teori om att tider som inte är anpassade med människans 

biologiska tider för sömn kan påverka människan negativt, speciellt om det sker 

återkommande under långa perioder. Respondenterna har haft dessa pass sedan de började 

yrket och har sedan start känt att passen ställer till det med deras sömn och arbetsprestation.  

4.1.3 Egenkontroll 

Egenkontroll är enligt Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell en avgörande 

faktor om arbetet är bra och tillfredsställande eller inte. Enligt Karasek och Theorell (1990) är 

egenkontrollen en mer avgörande faktor än arbetsbelastningen om det är ett bra arbete eller 

inte. Egenkontroll kan inte bara kopplas till själva arbetsutförandet utan kan även kopplas till 

scheman då personers liv ser olika ut och därför passar olika scheman till olika personers 

livssituation. Det är viktigt att förstå att individers varierande åsikter om skiftarbete beror på 

att olika individers liv skiljer sig så mycket åt. För vissa kan det enbart ses som något negativt 

att arbeta skift och att du inte har tid för någonting, medan det för andra kan öppna fler vägar 

och du ser till möjligheterna istället för hinder. Av IP4 framgick det att han såg mer till 

möjligheterna och att skiftarbete var till något positivt snarare än till något negativt: 

 

Men sen valde jag själv att gå in på treskift för att då blir din arbetsveckotid förkortad 

med några timmar, kanske 2-3 timmar eller nått sånt. Det gör att du får en större frihet, du 

kan trixa och knipsa lite mer med schemat så att du kan få ut mera lediga dagar. 
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Något som Kecklund et al. (2010) betonar är att missnöje över skiftarbete ofta beror på att det 

inte fås några rutiner i sin vardag och det kan bero på att arbetstiderna inte följer något 

mönster. Men för att få en mer positiv inställning från de anställda kan det vara nyttigt att låta 

de bestämma och medverka i sina egna schemaläggningar så gott det går. Önskescheman som 

detta kallas, är något som alla vi intervjuade nämnde att de har. Dessa önskescheman verkar 

däremot ibland endast finnas där för syns skull då hälften av respondenterna såg det som att 

deras schema i princip aldrig blir som de önskar. IP5 svarade: 

 

Det händer aldrig att man får exakt det schemat man vill. Ibland tror jag inte att de tittar 

på ens önskemål. 

 

Medan IP2 svarade nästan helt tvärtemot: 

 

Sen får jag lägga ut mina arbetstider själv och det går oftast igenom precis som jag vill ha 

det. 

 

IP6 hade en typ av önskeschema som skilde sig lite från de andra vi intervjuat: 

 

Man får önskeschema, och sen så efter önskedelen av perioden så kommer en diff-period, 

man får själv kolla om man kan byta tider med kollegor, sen när den perioden är slut så 

blir det schemaläggare som lägger de slutgiltiga justeringarna. 

 

Att ha 10 till 15 patienter på en gång kräver hög koncentration och struktur och det är just 

strukturen som är den del i arbetet som de har möjlighet att bestämma över. Respondenterna 

arbetar på olika avdelningar, så arbetsuppgifterna skiljer sig åt. De har däremot i grunden 

liknande principer att de har förbestämda behandlingsmetoder och tillvägagångssätt, men de 

får planera upp i vilken ordning och hur de vill strukturera upp det. Detta innebär att de har 

väldigt låg egenkontroll, vilket enligt Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell 

kännetecknar ett högstressarbete. Det är däremot ett komplicerat yrke att ha hög egenkontroll 

över de arbetsuppgifter eller tillvägagångssätt som finns. Anledningen till detta är 

patientsäkerheten och detta klargör vi med ett citat från IP6: 

 

Ja det har jag väl, till viss del, men det är småsaker, man har ju standardiserade sätt. 

Patientsäkerhet är ju viktigt så det är viktigt att alla gör rätt lika, så alla vet vad som 

kommer att hända. 

 

Egenkontroll behöver inte bara vara arbetet dag för dag, utan hög egenkontroll kan även vara 

när arbetssättet är framtaget med personalen där de har fått vara med ledningen och bestämma 

hur det ska utföras, fått framföra och blivit hörda om hur de själva anser att de kan ge bästa 

möjliga vård på ett bra sätt för både patient och de själva.  
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4.2 Vilken betydelse har det delvis emotionellt tunga arbetet för deras work 

life balance? 
 

Balansen mellan arbetslivet och privatlivet är något som alla respondenter anser att de tänker 

på, vissa mycket och vissa lite mindre. Det är tydligt att de flesta anser att det så kallade 

livspusslet som Noon et al. (2013) teoretiserar är något som de inte kan ta för givet att få ihop 

när de arbetar skift. När detta pussel ska fås ihop är det många aspekter att räkna in, det är inte 

bara aktiviteter utan ur det insamlade materialet är det även tydligt att även de psykiska 

pusselbitarna skall läggas till rätta. De respondenter som medverkat i studien har varierande 

livssituationer, men det skiljer inte mycket när det kommer till deras svar om balans och om 

vad som är det problematiska att arbeta skiftarbete. Att skiftarbetet även är ett psykiskt tungt 

arbete är något som gör detta livspussel ännu mer problematiskt. I det insamlade materialet 

nämns det ett flertal gånger att det är psykiskt tungt och att det är svårt att släppa tankarna på 

de sämst mående patienterna. Detta kan kopplas till Hochschilds (2012) emotionella hantering 

som handlar om hur individer handskas med de känslor som uppkommer i vardagen. 

Respondenterna nämner vikten av att få stöd från chefer, kollegor och partners för att på ett 

sätt kunna återhämta sig efter det som påverkat dem under arbetspasset. De nämner även 

svårigheterna att behålla masken som en lugn och stabil sjuksköterska under stressiga dagar 

fulla med möten med olycksdrabbade individer.  

4.2.1 Ta med arbetet hem 

Att sjuksköterskeyrket är ett psykiskt tungt arbete kan vi med det insamlade materialet 

bekräfta. Det som skiljer sig från att ta med ett psykiskt tungt arbete hem med ett fysiskt 

stressigt arbete hem är att individer inte kan göra någonting hemifrån när det kommer till det 

psykiskt tunga arbetet vilket vanligtvis kan göras inom stressiga kontorsarbeten till exempel. 

Inom sjuksköterskeyrket kan individer däremot bara tänka och spekulera om vad de skulle ha 

gjort om de var på jobbet. I det insamlade materialet uppkom det vid upprepade tillfällen att 

respondenterna tänker på patienter efter arbetstid och tycker att det gör dem disträ och 

frånvarande från tillvaron de befann sig i. Det tydligaste citatet som speglar denna 

problematik att inte kunna släppa känslorna om jobbet på fritiden lyder följande från IP5: 

 

Ibland när jag är hemma efter ett arbetspass kan jag försvinna i tankarna i en timme och 

bara sitta och tänka på alla patienter och hur det går och vad jag kan ha gjort annorlunda, 

man träffar så många tragiska människoöden.  

 

Detta är ett tydligt exempel på hur det kan se ut för sjuksköterskor efter arbetstid då deras 

arbetsuppgifter inte liknar någon annan yrkesgrupp och hur deras psykiskt tunga arbete 

påverkar dem. Det här visar vikten av att kunna bemästra den emotionella hantering som 

Hochschild (2012) tar upp om att kunna hantera de känslor som uppkommit i vardagen.  

 

Den beteendebaseradekonflikten som Greenhaus & Beutells (1985, refererad i Noon et al. 

2013) tar upp handlar om att det beteende individer har i ena sfären inte är lämplig i den 

andra. Ett exempel på detta kan alltså vara att om en person är chef på jobbet och är van att 

delegera arbetsuppgifter och att alltid bestämma och sen tar med dessa egenskaper hem kan 
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det uppstå konflikter. En sjuksköterskas ideella egenskaper är enligt Travelbee (1971, 

refererad i Kirkevold, 2000) omhändertagande, empatisk och lugn vilka är egenskaper som 

inte är problematiska att ta med hem, men av materialet så kan vi se att några av 

respondenterna går från omhändertagande till omhändertagna. Det kan ses som att de bryts 

ner lite på arbetet där de behöver visa sig starka utåt för att sedan bearbeta detta på fritiden då 

de får visa de känslor som de har. Att det kan vara bra att få stöd efter en jobbig dag på jobbet 

är tydligt enligt citatet nedan från IP3: 

 

Vissa dagar är psykiskt påfrestande så då är det skönt att komma hem och få stöd. Det är 

lättare att varva ner om man har någon som kan ge en närhet om man kommer hem och är 

lite nere efter jobbet.  

 

Det är för IP3 väldigt givande att komma hem till någon och bli omhändertagen och att få 

uttrycka de känslor som hon har hållit inne hela dagen. Den beteendebaserade konflikt som 

Greenhaus & Beutells (1985, refererad i Noon et al. 2013) nämner som kan uppstå är alltså att 

det inte är bra att ta med ett känslosamt beteende till arbetet då en känslosam sjuksköterska i 

nedstämd och känslig bemärkelse kan uppfattas som för känslomässigt involverad i sitt arbete. 

Att ha empati som sjuksköterska är en viktig egenskap, men du måste någonstans ändå lämna 

vissa empatiska känslor utanför då det hade blivit för mycket att bära på. Den respondent som 

hade lättast att släppa arbetet så fort hon lämnat arbetsplatsen är IP2 som svarade detta på 

frågan om hon kan släppa arbetet efter arbetstiden: 

 

Ja det tycker jag. Jag kan släppa det bra och tar inte med mig något hem om det inte är 

några starka känslor som dyker upp på jobbet. Ibland ringer till och med kollegor för att 

berätta att jag har glömt att göra något men det brukar jag inte bry mig om. Jag glömmer 

aldrig något av stor betydelse så det kan de lika gärna säga dagen efter. 

 

Det verkar alltså krävas något extraordinärt för att hon ska bära med sig några jobbiga känslor 

hem då det inte berör henne så mycket om hon glömt att göra något av mindre betydelse. Det 

här är intressant hur mycket det skiljer sig mellan individer, för till skillnad från IP2 så känner 

IP5 precis tvärtemot: 

 

Jag är väldigt dålig på att stänga av och tar ofta med det mesta hem. Jag hör ofta av mig 

till den som jobbar efter mig om nått som skedde på jobbet. 

 

För IP5 verkar arbetet vara betydligt tyngre psykiskt och hon känner att det inte räcker med en 

dags ledighet för att få tankarna på något annat: 

 

Nu är jag ledig två dagar, då funkar det bra. Men om det är en dag så blir man deppig. 

 

IP5 är ett tydligt exempel på en person inom den beteendebaserade konflikten som börjar 

brytas ner på grund av sitt arbete och behöver mer tid för att återhämta sig. Dessa två olika 

respondenter och deras olika psykiska hantering kan vara både positivt och negativt. Det kan 

vara positivt att inte tänka på arbetet när man slutat, med tanke på att det blir psykiskt lättare 

att koppla av och det kan bli mindre beteendebaserad konflikt. Däremot så är det inte 
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nödvändigtvis enbart negativt att ta med jobbet hem. Det kan bli psykiskt tungt, men det kan 

även bidra till en bättre vård för patienten om personen är så pass psykiskt involverad i sitt 

arbete som sjuksköterska.  

4.2.2 Fasad och beteende 

Emotionellt arbete handlar om att förmedla vissa känslor inom arbetet och de emotioner som 

sjuksköterskor alltså förväntas ha enligt Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) är lugn, 

omhändertagande och empatisk. Dessa känslor ingår enligt Hochschild (2012) i yrket. Ett 

karaktäristiskt drag som ett emotionellt arbete kan innefatta är att individen ska framställa en 

viss känsla hos kunden vilket i sjuksköterskors fall är trygghet och känslan av att patienten 

känner sig omhändertagen. För att kunna få patienten att känna dessa känslor är det viktigt att 

dölja sina egna känslor om de är de motsatta. I det insamlade materialet framkommer det att 

det uppstår situationer som kan vara väldigt svåra att dölja sina känslor i. IP1 talar om att det 

beror lite på vad det är för patient som avgör hur jobbigt det är och citerar detta på följande 

vis: 

 

Det jobbigaste är ju när det är småbarn eller pensionärer som kommer in tycker jag, de ser 

så himla sårbara och sköra ut när de sitter där och har skadat sig. Jag vill ibland bara 

krama om dem och visa att jag tycker det är hemskt att de inte mår bra, men det är ju inte 

det uppförande från min sida som hjälper dem. Det hade nog bara fått dem att tro att deras 

skada är värre än det är om sjuksköterskan bryter ihop. 

 

Det är inte bara i yrket som det kan kännas krav på att förmedla vissa känslor, utan även i 

privatlivet förekommer det. Att äta middag med kompisar till exempel är en social tillställning 

där de flesta förväntar sig att alla medlemmar förmedlar lyckliga känslor, men oavsett vilken 

tillställning individer befinner sig på kan olustiga känslor från arbetet komma upp i tankarna. 

Enligt IP5 kan hon ha hur trevligt som helst med vänner och familj, men helt plötsligt slås av 

obehagskänslor på grund av att händelser från arbetet kommer upp i tankarna.  

 

Inom emotionella arbeten finns det enligt Hochschild (2012) ”manuskript” som personer i 

situationer innehar som förväntas följas och om dessa inte följs kan parter överge sina roller. 

Sjuksköterskans manus förväntas gå i ett visst mönster och om det mönstret bryts kan 

patienten ändra sitt beteende. Om patienten inte känner sig i trygga händer så kommer hen 

troligtvis att börja tvivla på den vård hen får och kan till och med be om att få en annan 

sjuksköterska. Fineman (2000) anser att dessa manus skapas av samhällets känsloregler vilket 

ibland kan ge orimligt höga krav på de anställda. Ett exempel på när ett manus bryts fastän det 

inte behöver vara sjuksköterskans fel är när IP1 berättar om när hon ska sätta nål på en patient 

med dolda blodkärl: 

 

Att kunna sätta nål på patienter på första försöket utan att patienten känner någonting är 

en liten egoboost, men det är inte bara beroende på ens skicklighet om man lyckas eller 

inte. Vissa personer har tydliga blodkärl och vissas är jättesvåra att hitta. Om man inte 

lyckas på första eller andra försöka kan man märka av att patienten tycker det är lite 

konstig. Det är vanligt att de frågar en om man är ny och de kan till och med be om att få 
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en mer erfaren. Vi brukar ge tre försök sen hämtar vi en kollega som får försöka, men 

nästa gång är det tvärtom så det är inte så att man är sämre än den man hämtar. 

 

I sjuksköterskornas etiska kod som är tagen direkt ur Svensk sjuksköterskeförenings (2017) 

översättning av International Council of Nurses lyder en punkt följande ”Sjuksköterskan 

uppträder alltid på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och allmänhetens förtroende 

ökar”. Det är alltså inte bara från allmänheten som det läggs press på sjuksköterskorna, utan 

det är även från deras etiska koder. Riktlinjerna är tydliga att de skall uppträda på ett 

professionellt sätt så att yrkets anseende stärks från allmänheten. Att sjuksköterskor är ett 

vård- och omsorgsyrke med hög press har framkommit av både de etiska koderna och av 

intervjumaterialet. Enligt IP1 är det vanligt förekommande att patienten anser att det är de 

som bestämmer och att sjuksköterskorna i princip ska göra allt i deras makt för att behaga 

dem vilket det absolut inte är. IP1 citeras följande: 

 

Patienter kan ibland behandla oss som att vi är deras slavarnas De vill ibland på 

akutavdelningar, där jag jobbar, att vi ska ge dem plåster och hjälpa dem tvätta små sår. 

Det är klart att vi ska hjälpa dem, men det är ändå en akutmottagning och att sitta där med 

ett litet sår på handen och vilja att vi ska tvätta det och sätta på ett plåster är liksom lite 

förnedrande, personerna som ber om detta är inte barn direkt. 

 

Enligt Goffmans (2004) rollteori kan varje interaktion som stöts på i livet liknas vid en 

teaterpjäs där olika roller spelas. I detta fall spelas rollen som sjuksköterska, men det kan vara 

svårt att hålla sig till den rollens förväntade manus om du känner dig förminskad av patienten. 

Detta går emot det förväntande beteendet hos patienten vilket kan resultera i att 

sjuksköterskan delvis överger rollen som hen vanligtvis har vid ett patientmöte.    

4.2.3 Stöd från kollegor och anhöriga 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell om arbetsbelastning och egenkontroll 

ansågs otillräcklig av Johnson (1986, 1991 refererad i Karasek och Theorell 1990) då han inte 

tycker att det bara är arbetskraven och egenkontrollen som bör mätas för att få fram 

tillfredsställelse på arbetet, utan även det sociala stödet. Enligt Johnson (1986, 1991 refererad 

i Karasek och Theorell 1990) är det sociala stödet en stor del av arbetstrivseln och han delar in 

det sociala stödet i tre delar som är det emotionella stödet, det värderande stödet och det 

instrumentella stödet. Det sociala stödet handlar om att personer på arbetet ska känna att det 

finns någon typ av gemenskap eller känner någon typ samhörighet med kollegorna, men det 

handlar även om feedback och att de får bekräftelse för sitt arbete. 

 

Av de respondenter som har deltagit i studien arbetar alla i så kallade skiftlag som enligt 

Kecklund et al. (2010) är en av de vanligaste formerna av skiftavlösning. De varierar i antal 

medlemmar, men arbetssättet på samtliga respondenters arbetsplats handlar om samarbete 

med specifika kollegor där arbetsuppgifterna är uppdelade inom laget. Den första av de tre 

indelningarna i Johnsons (1986, 1991 refererad i Karasek och Theorell 1990) tillagda del är 

det emotionella stödet som handlar om att känna stöd från kollegor och chefer. 

Respondenterna skiljer sig inte så mycket från varandra i denna del då de flesta trivdes med 
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kollegorna och kände att det inte bara var kollegor utan att de även såg många som vänner 

som de kunde finna stöd och hjälp av. Ett citat från IP1 redovisas nedan: 

 

Ja alltså jag umgås en del med kollegor på fritiden, dels för att de också är lediga på 

vardagar som ingen annan är men sen för att man får en väldigt bra gemenskap på min 

arbetsplats. Tyvärr beror det lite på att de flesta är missnöjda men vi har en bra 

gemenskap på arbetet. 

 

Att känna gemenskap på arbetet är viktigt eftersom arbetsplatsen är en plats individer befinner 

sig på en tredjedel av dagen. Eftersom sjuksköterskeyrket är ett psykiskt påfrestande arbete 

och att utföra detta arbete utan att känna någon form av stöd från kollegor eller chefer skulle 

vara ohållbart. 

 

Den andra delen av Johnsons (1986, 1991 refererad i Karasek och Theorell 1990) tillagda del 

är det värderande stödet som handlar om feedback, både positiv och negativ. Feedback är ett 

sätt att få anställda att veta om de gör bra eller dåligt ifrån sig samt att hjälpa dem att utveckla 

sig. Feedback är en viktig del av kompetensutvecklingen hos de anställda då det är viktigt att 

visa att de anställda gör ett bra jobb men även att vägleda anställda som inte anses uppnå de 

kvalitéer som behövs för att kunna utföra arbetet på ett tillräckligt bra sätt. Majoriteten av 

respondenterna nämner att de inte har så mycket kontakt med sina chefer och att de flesta 

jobbar på de sätt de själva tycker är bäst. De anser inte att det finns någon tydlighet i hur de 

ska arbeta utan att det är upp till individen själv att bedöma kvaliteten på arbetet. Citatet 

nedan visar IP1s missnöje med ledarskapet: 

 

Oftast så arbetar jag med kollegor jag trivs med både personlighetsmässigt och 

arbetsmässigt, men det händer ibland att man hamnar med kollegor som inte jobbar på 

samma sätt som de flesta andra. Då blir det att jag hela passet måste hålla koll på vad hon 

gör för att kunna ha någon typ av samarbete. Men ingen vet ju vad som är rätt och fel 

arbetssätt för våra chefer verkar inte vara ansvariga för sånt utan de verkar mest vara där 

för att lägga scheman och ge uppbackning om det kommer in komplicerade fall. 

  

Ett tydligt ledarskap anser IP1 vara uteblivet då personen själv inte riktigt vet vad som är det 

rätta arbetssättet. Hon är även missnöjd med chefskapet då hon anser att utveckling och att gå 

framåt i arbetet är viktigt för henne men att hon på sin tid på sin nuvarande arbetsplats inte har 

haft ett enda utvecklings- eller medarbetarsamtal. IP1 berättar att cheferna på arbetsplatsen 

inte riktigt är som chefer från hennes tidigare arbetsplats utan att dessa chefer mer är där för 

att det krävs någon som har huvudansvar om det väl händer något. Förutom huvudansvaret är 

det inte någon större skillnad på hennes och hennes chefs arbetsuppgifter.  

 

Den tredje och sista delen av Johnsons (1986, 1991 refererad i Karasek och Theorell 1990) 

tillagda del är det instrumentella stödet som handlar om samarbetet med kollegor och chefer. 

Samarbetet är viktigt för effektiviteten och kvaliteten i arbetet men det är även viktigt för 

sammanhållningen hos de anställda då det under uteblivet samarbete lätt kan leda till 

uppdelningar mellan de anställda. I studiens fall är det inte bara samarbete med kollegor och 

chefer utan det krävs även en form av samarbete mellan sjuksköterska och patient för att 
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vården skall bli så bra som möjligt. Majoritet av respondenterna utgav sig vara nöjda med 

kollegorna och de flesta nämnde att kollegorna är det som skulle göra det svårt att lämna 

arbetsplatsen, inte själva arbetet i sig. Vid frågan om samarbete med kollegor svarade IP5 

följande: 

 

Vissa samarbetar man ju bättre med än andra men det är väldigt få kollegor som jag 

känner att jag verkligen inte klickar med arbetsmässigt. De jag samarbetar bäst med 

däremot, det kan vara en rätt cool känsla faktiskt, allt känns så smidigt och proffsigt, det 

känns som att vi jobbat och gjort det här i 20 år. 

 

I detta citat är det tydligt att bra samarbete leder till effektivare arbete, men även att det leder 

till väldigt hög tillfredsställelse i arbetet. Den tillagda delen som handlar om att socialt stöd är 

en viktig del i hur individer trivs på sitt arbete och från denna studies insamlade material kan 

det bekräftas att det stämmer. Vissa som deltog i studien skulle som tidigare nämnts kunna 

tänka sig att lämna arbetsplatsen, men är kvar för att de trivs så bra med kollegorna.  

 

4.3 Vilka faktorer påverkar deras work-life balance? 
 

Det som är återkommande i det insamlade materialet är att orken och den både fysiskt och 

psykiskt tunga arbetsbelastningen är problemet till att få en fungerande balans mellan arbete 

och fritid. Respondenterna vill mycket, men har ofta inte energi att göra något åt saken.  

4.3.1 Ork 

Den belastningsbaserade konflikten som Greenhaus & Beutell (1985, refererad i Noon et al. 

2013) tar upp om konflikter mellan arbete och fritid handlar om att överansträngning, både 

psykiskt och fysiskt, i ena sfären gör det svårt för individen att fungera i den andra. Ingen av 

respondenterna nämner att de tycker att deras arbete är fysiskt slitsamt utan att det är det 

psykiska som är det besvärliga. De anser att det är tungt att jobba med människor som inte 

mår bra. Enligt Kecklund et al (2010) kan det psykiska påverka människans fysiska mående 

och över hälften av respondenterna säger att de i princip är trötta konstant vilket är ett tecken 

på att den psykiska påfrestning som yrket medför påverkar sjuksköterskorna fysiskt. Nedan 

kommer två citat från IP3 och IP2 för att redovisa hur de uttrycker sig om sin trötthet: 

 

Det är inte så himla mycket tid till fritiden för att så mycket går till trötthet. 

 

I mitt privatliv så är det min hälsa, skulle jag säga, att jag är väldigt trött jämt, känner inte 

att jag har ork att hitta på saker, mitt liv blir ganska enformigt. 

 

Det är här tydligt att deras trötthet från arbetet påverkar deras fritid då de känner att de inte 

har ork att hitta på de saker de vill göra. Det första citatet är intressant uttryckt då IP3 säger att 

hon inte har så mycket tid till fritiden för att så mycket går till trötthet. IP3 anser alltså att hon 

har tid att hitta på de saker som hon vill göra, men att tröttheten tar över hennes fritid. I 

intervjun med IP2 säger hon följande i frågan om hur hon skulle vilja att det skulle vara efter 

ett arbetspass: 
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Att man jobbat och sen har energi över till att träna och laga mat. Men man får ju mer 

energi av att träna så det är ju lite mitt eget fel också. 

 

Hon anser alltså att hon skulle må bättre av att träna men att hon inte har ork till att göra detta 

på grund av den psykiska påfrestning hon har från arbetet. Det här är ett tydligt exempel på 

den belastningsbaserade konflikten som Greenhaus & Beutell (1985, refererad i Noon et al. 

2013) tar upp. Vi har från det insamlade materialet dragit parallellen att de som hittar på 

sociala saker eller tränar fastän de är trötta ändå anser att det ger dem mer energi. Det kan 

alltså vara viktigt att med ett psykiskt påfrestande arbete, oavsett om det är skift eller inte, 

vara bra att göra de saker som tycks vara roliga fastän du egentligen inte anser att orken finns 

där. IP6 ansåg att det var viktigt för henne att ha ett liv fast arbetet tar stor plats och hon 

beskrev en vanlig vardag efter jobbet på detta vis: 

 

Jag kommer hem, tar ut hunden, äter ett litet mellanmål, tränar, äter och sover. 

 

IP6 ger liknande svar när det kommer till trötthet som de andra respondenterna men hon gör 

ändå det hon säger att hon vill göra om hon fick välja hur en vardag efter jobbet skulle se ut. 

Det enda hon skulle vilja förändra var att hon skulle vilja ha hjälp med hunden så att hon fick 

äta och träna i lugn och ro, men det är inget som hon skulle vilja lägga till i sin fritid utan bara 

att få göra sakerna i lite lugnare tempo. IP6 säger däremot att det inte är arbetsuppgifterna i 

sig som är jobbiga, utan mer att det är att det är ett så socialt jobb så att när hon väl kommer 

hem vill hon bara vara hemma och vara ensam. Hon kan även känna att det är skönt att vara 

lite ensam under helgerna. Det sociala i arbetet är något som hon däremot tycker gör arbetet 

roligare vilket vi kan se i ett citat från intervjun: 

 

Socialt, när man jobbar som syrra så jobbar man med mycket andra människor När man 

kommer hem och har helg så känner man inte alltid för att umgås med folk för man är så 

social på jobbet, men man behöver vara det för att det ska vara kul också.  

 

När det kommer till ordet ”life” i begreppet enligt (Lewis et al. 2007) betyder det ordet olika 

för olika individer, men för alla respondenter ska det iallafall ingå välmående i denna del av 

begreppet. Välmående har även det olika definitioner beroende på vilken person som 

tillfrågas, men genomgående när det kommer till respondenternas svar är ork den del som 

lyfts upp mest. Den uteblivna orken och piggheten är något som alla respondenter kommer in 

på och det är det som är det problemområde som de flesta vill åtgärda. I frågan om hur de 

skulle vilja att en vanlig vardag ser ut efter arbetet svarar IP5 följande: 

 

Vanligtvis så kommer jag hem vid 16 om jag jobbar dagskiftet och då går jag antingen 

direkt till gymmet eller så går jag hem och äter för att sen försöka hitta på något, om jag 

orkar vill säga, ofta är jag trött så då blir det att jag blir kvar i soffan tills det är dags att 

lägga sig, fan, låter som att jag inte har något liv. 

 

Det som de flesta nämner blir mest lidande av deras brist på ork är träning och det sociala. Att 

motion ger energi är någonting som är allmänt känt, men att ta det klivet att till exempel gå ut 
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i motionsspåret efter en arbetsdag när man känner sig trött är något som kräver mycket mer än 

vad det låter som att det skulle göra. Den respondent som har svarat enligt ovanstående citat 

har sambo vilket vi inte hade räknat skulle spela någon roll i frågan. Samtliga som har sambo 

säger att träningen blir lidande jämfört med de respondenter som är ensamstående. De känner 

inte att träningen blir lidande och det är något som vi inte heller hade räknat med. Vi märker 

även från respondenterna som inte har sambos att de inte går in på trötthet som ett lika stort 

problemområde. Att träningen blir lidande för de som har sambos kan bero på att skiftarbete 

tar upp mycket av tiden och den tiden som blir över vill spenderas med sin sambo i de här 

fallen.  

4.3.2 Arbetsbelastning och raster 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell är en fyrskalig modell som fokuserar 

på hur stora arbetskraven är på individen kontra hur stor egenkontroll individer har över dels 

kraven, men även över hur individer utför arbetsuppgifterna. Att ha hög arbetsbelastning är 

enligt Karasek och Theorell (1990) inget dåligt i sig utan det är beroende på om det utförs 

med hög eller låg egenkontroll som avgör om det är negativt eller inte. Att arbetskraven är 

höga för sjuksköterskor är väl känt och det bekräftas även av respondenterna att det ofta är 

högt tempo och många raster blir uteblivna. Citatet nedan från IP1 speglar deras höga 

arbetsbelastning: 

 

På akuten så handlar det om att prioritera, ibland så har man 10 till 15 patienter att ha koll 

på, man måste prioritera de som är mest akut. Det här ser inte alla människor, då undrar 

de och tycker att ingen ser dem.  

 

Även IP5 anser att arbetsbelastningen är för hög: 

 

Jag tycker ofta att det blir så mycket att göra att prestationerna sjunker. Det är skönare att 

jobba kväll och helg, då är det lite lugnare än på dagspassen på vardagar. Jag vet inte om 

jag påverkas så mycket av själva schemat i min prestation, det är mer att det är mycket att 

göra som påverkar.  

 

Enligt Noon et al. (2013) är work-life balance väldigt individbaserat och IP5 anser att det är 

arbetsbelastningen som gör det svårt för just henne att hitta en balans. Enligt andra 

respondenter är det däremot väldigt vanligt att i början av yrkeslivet ta på sig mycket 

arbetsuppgifter och ansvar för att visa framfötterna i början av sin karriär. IP4 gjorde detta i 

början men märkte efter ett tag att arbetet tog för stor del av hans liv. IP4 citerar detta nedan: 

 

Det är ett problem för nyexaminerad för då tar man gärna på sig mer för att det är nånting 

du vill lära dig ändå, så att du tänker ”jag kan spendera min tid där” och den responsen 

från vänner och folk runt omkring mig att ”men du är ju på jobbet jämt”. Då insåg jag att, 

shit, mitt jobb har blivit mitt liv och det blev det väldigt, väldigt snabbt.  

 

Att ta på sig en sådan tung arbetsbelastning och blunda för allt annat är enligt Theorell (2003) 

en väldigt vanlig orsak till utbrändhet och utmattning. Clark (2000) lyfter fram i sin modell 

Border theory att balansen är väldigt svår att få till. Det går däremot att justera 
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gränsövergångarna mellan arbete och fritid så att de blir lättare och tar mindre energi från 

individen. IP4 har haft ett år där han kämpat med att hitta en balans, men tillslut hittat en 

balans som gör det enklare att korsa gränserna mellan sitt arbete och fritid: 

 

Men nu när det gått ett år och du börjar landa i din roll och i din självsäkerhet så nu 

känner jag ju definitivt att jag har en ganska distinkt avskiljning mellan jobb och fritid 

även om jag umgås mycket med kollegor mycket på min fritid också. Man pratar mindre 

om jobbet, det blir mindre av ens engagemang. 

 

Som sjuksköterska har man ofta en tung arbetsbelastning och arbetar samtidigt i ett högt 

tempo i ett yrke där det inte finns utrymme för misstag. För att inte riskera en total utmattning 

är det viktigt att under arbetspassen få in rast i schemat, vilket det även är lag på att man ska 

få. När vi frågade våra respondenter gällande rast är det ett väldigt likt svar vi får från 

samtliga. Citatet nedan från IP5 svarar följande på frågan om hur deras raster är upplagda: 

 

Det beror på, när man jobbar dag har man alltid rastavlösare, då får man mellan vissa 

tider. Om man jobbar kväll, vilket är lite mer som jourtid, då är man inte säker på när 

eller att man får ta rast och äta, men oftast så får man. 

 

IP6 svar på samma fråga: 

 

Det läggs ofta en plan och antingen är det en sån dag där alla planer som man gjort upp 

innan passet börjar funkar jättebra men sen så är ju det alltid utifrån hur patienterna mår. 

Om jag ska gå och käka middag klockan 5 och min patient blir jätterisig då, då kan jag ju 

inte göra det. Men i ganska stor mån kan man väl säga. 

 

Finns det tid så kan alltså rast tas, men patienten går alltid före. Diskussion kan dras här om 

det verkligen är för patientens bästa att en sjuksköterska ska behandla hen om denne jobbat ett 

flera timmar långt pass, utan någon rast. Enligt sjuksköterskornas etiska kod som är hämtad ur 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) översättning av International Council of Nurses ska 

”sjuksköterskans primära professionella ansvar vara i första hand riktat till människor i behov 

av vård”. 

 

När det kommer till rasternas disponering finns det som sagt lag på att arbetstagare som 

arbetar i mer än fem timmar i följd har rätt att ta ut rast och denna ska sedan tidigare ha 

bestämts av arbetsgivaren (Gabinus & Garpe 2016). Denna lag går däremot att reglera i 

kollektivavtalet. För våra respondenter har de flesta schemalagd rast, men den kan endast tas 

om patienterna behov och tillstånd tillåter det. För IP1 var det vara extra stressigt när det 

kommer till raster: 

 

Enligt vad jag fick info om så ska vi helst ha rast mellan 11 och 1 på dagtur, eller mellan 

halv 4 och 5 när vi gör kvällstur men det är ofta som vi måste ta rasterna senare än så på 

grund av belastning. Ibland får man till och med ta måltidsuppehåll, det innebär att man 

bara slänger i sig en macka på 5 minuter sen ut igen, bara höja blodsockret. 
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En del av arbetsbelastningen är något som vi genomgående kan se är något som behöver 

lyftas från sjuksköterskors axlar. Att arbeta som sjuksköterska är något som borde vara mer 

respekterat med tanke på allt de behöver göra, allt för att andra ska må bättre. Att inte ha 

möjlighet ta ut rast när den borde tas ut är ändå en del av arbetet, men det betyder inte att den 

inte ska kunna tas ut överhuvudtaget. Långa skift kan som sagt enligt Kecklund et al. (2010) 

leda till utmattning och till möjliga felbehandlingar. Att ta hand om sjuksköterskornas 

välbefinnande alltså kan i sin tur leda till bättre vård. Det kan också leda till att 

sjuksköterskorna stannar kvar i yrket vilket i sin tur kan leda till att det inte längre blir den 

stora brist på sjuksköterskor som det finns i nuläget. 
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5. Sammanfattande diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser vi kommit fram till utifrån våra 

frågeställningar och sedan diskuterar vi resultaten och studiens arbetsprocess. Till sist avslutar 

vi med förslag till vidare forskning.  

5.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för skiftarbetande sjuksköterskors 

upplevelser av balansen mellan arbete och fritid. Slutsatsen som vi har dragit efter 

genomförda intervjuer och analys av det insamlade materialet är att de skiftarbetande 

sjuksköterskor som deltagit i studien inte har work-life balance i den utsträckning som de 

själva önskar.  

5.1.1 Hur anser skiftarbetande sjuksköterskor att deras arbetstider påverkar deras work-

life balance? 

Det är många av respondenterna som anser att de varken har ork eller tid till att göra det som 

de vill på sin lediga tid. Av studien kan vi även dra slutsatsen att det inte bara är mängden tid 

personer spenderar i arbetet som spelar roll utan även när på dygnet som den tiden spenderas. 

Det är återkommande hos respondenterna att de känner att de inte är lediga samtidigt som 

deras vänner vilket gör att, trots att de har tiden, att de inte har möjligheten att leva det sociala 

liv som de önskar.  

 

Respondenterna hade alla någon form av önskeschema som var i tre månaders perioder. Att 

deras scheman endast planerades i tre månaders perioder ansåg respondenterna vara 

problematiskt då det inte gick att planera långsiktigt. Att deras schema heller inte följde något 

mönster gav också svårigheter att planera och att kunna få rutiner vilket respondenterna 

klargjorde då de sa att de hellre ville ha separata dags- och kvällsveckor istället för att ha 

kombinerade veckor. 

5.1.2 Vilken betydelse har det delvis emotionellt tunga arbetet för deras work-life balance? 

Det är tydligt att sjuksköterskeyrket är ett psykiskt påfrestande yrke då det nämns ett flertal 

gånger att de tänker på patienterna på fritiden och undrar hur de mår och om de verkligen 

gjort allt i sin makt för att ge patienten bästa möjliga vård. Att ha work-life balance betyder att 

du har en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet vilket det inte blir när de går på sin 

fritid och tänker på patienterna. I arbetslivet är det viktigt att du känner socialt stöd av 

antingen chefer eller kollegor och det hade majoriteten av respondenterna. De känner att de 

har bra sammanhållning bland kollegorna och att de själva och kollegor inte är rädda för att 

prata med varandra när de känner behov av det. De respondenter som har partner ansåg att de 

fick mycket stöd hemifrån vilket hjälpte dem att hantera de psykiskt påfrestande händelserna 

som de varit med om på arbetet. 

5.1.3 Vilka faktorer påverkar deras work-life balance? 

Den största faktorn som påverkar deras work-life balance är orken. De känner att de konstant 

har en bristande ork till att göra de saker som de vill och som de vet att de skulle må bra av att 

göra. Det som de flesta också nämner är att träning uteblir vilket de själva vet om är viktigt 
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för att de ska må bra. Den andra faktorn som påverkar deras work-life balance är den höga 

arbetsbelastningen. De nämner att de konstant arbetar i högt tempo med många uteblivna 

raster vilket gör att de har svårt att varva ner efter jobbet. Att de har problem att varva ner 

efter arbetet påverkar deras sömn då det ibland endast är nio timmar mellan passen.  

5.2 Diskussion 

Att studera skiftarbetande sjuksköterskors work-life balance har varit intressant då det både 

har bekräftats vissa förväntade saker men även uppkommit mycket ny fakta om vad det är 

som gör det svårt för den undersökta gruppen att få ihop work-life balance. De tankar vi hade 

innan vi påbörjade denna studie var att schemat och den höga arbetsbelastningen skulle vara 

ett av de stora problemområden vilket snabbt bekräftades genom intervjuerna. Det som gjorde 

det ännu mer intressant att studera det här ämnet var att sjuksköterskors arbetsbelastning och 

dåliga arbetsvillkor är något som ofta diskuteras i media men som aldrig verkar göras något 

åt. Eftersom studiens syfte inte var att fördjupa sig i just arbetsmiljön och dess 

förbättringsområden så snuddade vi endast ämnet, men det var tydligt att det fanns ett 

missnöje över att det aldrig riktigt verkade läggas ner tid på att förbättra områden på 

arbetsplatsen som verkar så enkelt att förbättra.  

 

Det känns inte som att det bara är den ekonomiska biten som sätter stopp för detta utan även 

från ledningen och det tycker vi är väldigt sorgligt. Att så många av respondenterna nämnde 

att de kommer att söka sig bort från sin nuvarande arbetsplats visar en av anledningarna till att 

det är brist på sjuksköterskor. Det borde vara fler utbildade chefer inom vården istället för 

vårdpersonal med större ansvar. Att detta är en ekonomisk fråga är uppenbart men det är även 

en ekonomisk fråga med personal som lämnar arbetsplatsen på grund av att de inte trivs. 

Rekrytering, inskolning och internutbildningar är kostnader som tillkommer när anställda 

lämnar sin tjänst.  

5.3 Metoddiskussion 
Avgränsningen som gjordes var att vi skulle undersöka skiftarbetande sjuksköterskor som vi 

skulle få tag i genom befintliga kontakter inom vården. Detta gick till en början felfritt då vi 

fick tag i många respondenter med varierande livssituationer. Problematiken började när 

intervjutillfällen skulle bestämmas. Deras okontinuerliga scheman gjorde det problematisk för 

dem att veta i förväg vilken dag som passar då de själva sa att de inte brukar planera mer än 

en vecka i taget för att det är så jobbigt att hålla koll på hur man jobbar. Efter visst antal 

försök i att få till ett intervjutillfälle med vissa respondenter fick vi till slut ge oss då vi kände 

att det inte skulle bli av. Detta tror vi inte har att göra med brist på intresse då vi av alla fick 

stort intresse när de fick höra om studiens syfte. Vi tror att deras uteblivna deltagande 

handlade om prioriteringar. Vi kom i studien fram till att de inte känner att de har tillräcklig 

tid att göra det som de vill och att de är missnöjda med de sociala konsekvenser som deras 

arbete medför. Känslan var alltså att vi helt enkelt tror att de ville göra annat. En av 

anledningar kanske även var att de, som många andra av de tillfrågade, inte valde att delta för 

att de inte hade intresse för det på grund av att de söker sig bort från vården. Sista tanken är 

att de helt enkelt är nöjda och inte känner att studiens syfte och frågeställning är relevanta för 

just dem. 
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Valet av att ha en halvstrukturerad intervjuguide tyckte vi fungerade bra då samtliga 

intervjuer gav användbart material. Det underlättade väldigt mycket att vara två som 

intervjuade då ingen av oss har erfarenhet om detta. Att vi delade upp ansvarsområden under 

intervjun var bra då vi känner att det hade kunnat bli rörigt om båda satt och fokuserade på 

följdfrågor istället för att en fokuserar på det och den andra fokuserar på att hålla intervjun 

efter intervjuguidens struktur. Det skedde inga misstolkningar av frågorna som ställdes, men 

vi märkte att vissa kunde behöva exempel ibland för att få igång tankarna om frågeämnet. Att 

de till exempel ibland kunde kännas lite ledande även om vi försökte ge så neutrala exempel 

som möjligt så det som hade kunnat förbättras under själva genomförandet av intervjuerna var 

att vi skulle kunna ha förutbestämda exempel för att få de så neutrala som möjligt. Det som 

hade gjort denna studie ännu mer intressant hade varit om vi fick tag i respondenter med fler 

barn, men det var problematiskt att få till möte med dessa då de verkade stressade över att få 

till ett intervjutillfälle.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning för att denna studie ska bli ännu mer fördjupad och bred anser vi 

att respondenterna är det mest betydande. Det som går att bygga vidare på och som vi från 

början hade hoppats på var en bredare variation på respondenter. Den variationen handlar om 

ålder, livssituation och längd på erfarenhet inom yrket. För att en studie om ett ämne som 

work-life balance ska bli så intressant som möjligt är det just variationen på respondenterna 

som är intressant att jämföra. Det som vi även har haft tankar om är att intervjua 

respondenternas partner för att se deras upplevelser om att ha en partner som arbetar skift. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Kan du berätta lite om dig själv? 

- Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande arbete? Skiftarbete innan? 

  

Arbetet 

- Kan du berätta lite om ditt arbete? 

- Vad är dina huvudsakliga arbetssysslor? 

- Vad har du för arbetstider? 

- Har du några valmöjligheter när det kommer till schema? 

- Hur lång resväg har du till jobbet? 

- Skulle du kunna tänka dig byta till en arbetsplats längre bort om du fick bättre schema? 

- Hur ser era raster ut ? bestämd tid ? hur lång? uteblivna ? betald lunch ? 

- Påverkas din arbetsprestation av dina arbetstider? 

- Känner du att du har någon förväntan på dig från patienter och kollegor om att du ska 

uppträda på ett visst sätt? känner du att du får vara dig själv på arbetet? 

- Har du någon möjlighet att påverka hur du ska arbeta? 

 

Fritid 

- Hur ser din fritid ut? 

- Har du någon hobby? 

- Hur spenderar du helst din fritid? 

- Får du tid för att göra det du själv vill? Hur/varför inte? 

- Hur ser en “normal” vardagseftermiddag efter jobbet ut för dig? 

- Hur skulle du vilja att en normal vardag såg ut? 

- Har din familjesituation/fritidssyssla påverkat ditt val av arbetsschema? 

 

Familj 

- Hur ser din livssituation ut? Familj? Sambo? Barn? 

- Arbetssituation för partner? Partners känslor om ditt schema? 

- Vem gör vad i hemmet?  

 

( om barn ) 

Hur gamla är barnen? Hur många? 

Har barnen fritidssysslor som kräver ditt engagemang och tid? brukar det gå ihop? 

 

Arbetslivet och privatlivet 

- Upplever du att det finns en tydlig gräns mellan ditt arbete och privatliv? 
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- Vad betyder arbete för dig? 

(- På vilket sätt? varför/varför inte?) 

- Har det skett förändringar i hur du ser på arbete sedan du fått familj/Partner eller blivit 

äldre? 

 

Balansen 

- Tänker du ofta på balansen mellan arbetslivet och privatlivet? 

- Upplever du att du har den balansen? 

- Vad i ditt privatliv tar mest skada? vad möjliggörs?  

- Får du hjälp att få ihop vardagen? av vem? hur ? 

 

(BRA BALANS) 

- Vad är det som gör att du får det att fungera? 

Tar du hjälp utifrån för att få balans? (Hushållsnära tjänster, barnpassning etc.) 

 

(DÅLIG BALANS) 

- Vilka är svårigheterna med att få ihop privatliv och arbetsliv? 

- Vad är det som motverkar balans? (organisation, kollegor, nära och kära?) 

Känner du att tiden räcker till? 

Vill du gå ner i arbetstid? 

Om du skulle få välja arbetstider, hur skulle ditt schema se ut då? 


