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Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien är att få en förståelse för sjuksköterskors upplevda work-life 
balance.   
 
I den här undersökningen har vi bland annat utgått ifrån ämnet work-life balance. Den här 
teorin och det här ämnet är ett välkänt fenomen som debatterats flitigt i tidigare studier. Vi har 
valt att applicera den här teorin på utbildade sjuksköterskor som är landstingsanställda. Vi 
anser att den här yrkesgruppen är intressant för studien då vi förstår att det ställs höga krav på 
sjuksköterskor idag. Det är en yrkesgrupp som det råder brist inom och därför är det en grupp 
som vi finner extra intressant. Vi har fokuserat på teorierna kring work-life balance, dess 
konflikter och de strategier en individ kan använda sig av för att öka balansen. Vi har även 
fokuserat på de faktorer som kan påverka den upplevda balansen. De faktorer vi går igenom 
är stress, krav, kontroll och socialt stöd. Vi har även redogjort för begreppen tillgänglighet 
och dess former samt flexibilitet ur ett arbetsgivarperspektiv kopplat till de krav som ställs på 
en arbetstagare.  
 
Vi har utgått från en kvalitativ ansats där vi samlar vårt material genom intervjuer med åtta 
sjuksköterskor på fem olika avdelningar och på tre olika sjukhus. Respondenterna är som vi 
tidigare nämnt alla utbildade sjuksköterskor som är landstingsanställda. Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplever en viss balans rent allmänt. Dock kan vi se att de ställs krav på våra 
sjuksköterskor som gör att balansen rubbas och bidrar till en stress som de flesta ser som 
svårhanterlig. Vi kan se flera faktorer som påverkar den upplevda balansen och dessa går vi 
igenom i vår resultatdel. I vår diskussion diskuterar vi de slutsatser vi kommit fram till samt 
en vidare diskussion om arbetet i sig. Vad som kunde göras bättre samt vad som kan vara 
intressant för vidare forskning.  
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1 Inledning  
I dagens samhälle så kan det bevittnas att gränserna mellan arbete och hemmet börjar bli allt 
mer otydliga. En balans mellan arbets- och privatlivet, även kallat för Work-Life Balance, är 
ett ämne som berör och något som många individer strävar efter att uppnå.  
 
Gällande diskussionerna om balansen mellan arbets- och privatlivet så handlar det om att den 
höga pressen i dagens arbetsliv har gjort det svårare för individen att kunna handskas med de 
förpliktelser som återfinns i privatlivet. Enligt Noon, Blyton och Morell (2013, s.357) blir 
arbetslivet en viktig faktor när det gäller just denna balans. Arbetslivet ställer i många fall 
höga krav på en individs tillgänglighet och flexibilitet, vilket gör det svårare för individen att 
bemöta de krav som ställs från privatlivet på personens närvaro vilket kan leda till en obalans. 
 
Med de här kraven som florerar i individens vardag så är det av stor vikt att ha verktyg för att 
kunna hantera dessa. Att själv kunna påverka arbetets förläggning och utformning för att det 
ska passa med förpliktelserna från privatlivet blir därför av stor betydelse för att kunna uppnå 
känslan av balans. En annan viktig faktor för att balansen ska uppnås eller vidhållas är det 
stöd som går att återfinna hos kollegor, familj eller vänner då ens egen tid, prioriteringar eller 
energi inte räcker till att uppfylla de kraven som ställs på individen. 
 
Vad händer då när kraven på tillgänglighet och flexibilitet blir alldeles för höga till den mån 
att inte individens egna kontrollmöjligheter eller stöd från närheten är tillräckligt? Hur 
betydande är egentligen dessa faktorer när det kommer till en persons upplevelse av balans? 
Alla är vi individuella och det måste därför finnas många olika upplevelser av vad balans 
egentligen är samt olika strategier för att uppnå denna. Detta är något som vi vill undersöka 
närmare i denna uppsats. 
 
För att kunna undersöka detta så blev valet av grupp för undersökningen viktigt. Valet föll på 
sjuksköterskor då de har visat sig vara en yrkesgrupp som idag är utsatta för höga 
påfrestningar inom arbetet. I kvällstidningar och andra medier rapporteras det ofta om 
sjuksköterskors höga belastning som leder till sjukskrivningar (Carlsson, U 2018, Nordmark, 
E & Ribeiro, S 2017, Mikaelsson, C 2018, Olsson, J 2018). Om vi frångår vardagsmedia och 
istället ser till offentlig statistik så kan vi se i Försäkringskassans rapport (2018, s. 6) att det är 
hög sjukfrånvaro inom områdena vård och omsorg samt sociala tjänster. Orsaken bakom 
denna höga sjukfrånvaro för detta yrkesområde tros bero bland annat på höga grader av 
psykosociala arbetsmiljöbelastningar, men även fysisk belastning som till exempel tunga lyft 
Bland de männen som löper en högre risk för sjukskrivning så återfinns en stor andel av dessa 
just inom vård och omsorg. De män som arbetar som operationssjuksköterskor, 
geriatriksjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, röntgensjuksköterskor samt 
akutsjuksköterskor löper framförallt en hög risk för att bli sjukskrivna.  
 
Sammanfattningsvis så kan vi se att sjuksköterskor överlag är en utsatt yrkesgrupp oavsett 
kön. Sjuksköterskor blir därför en högintressant grupp för oss att undersöka gällande 
upplevelsen av balans. 
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1.1 Syfte 
Vårt syfte med den här studien är att få en förståelse för sjuksköterskors upplevda work-life 
balance.   
 
1.2 Disposition  
I vårt nästkommande avsnitt kommer vi redogöra vad som ingår under vår teoretiska 
referensram. Avsnittet kommer redogöra för alla de teorier som vi har valt att behandla i detta 
arbete. Inledningsvis kommer det först redogöras för work-life balance där vi kommer 
beskriva vad som orsakar balans och vilka konflikter som kan uppstå. Därefter kommer vi 
redogöra för faktorer som påverkar en individs work-life balance. De ämnen som vi har valt 
använda oss av här är stress, krav, kontroll, socialt stöd, tillgänglighet och flexibilitet. 
Samtliga ämnen kommer beskrivas och redogöras för och på vilket sätt de är kopplade till en 
individs work-life balance. Den avslutande delen för den teoretiska referensramen kommer 
behandla strategier för att uppnå work-life balance. I denna del kommer vi redogöra för olika 
strategier individer tillämpar för att uppnå work-life balance. 
 
Efter den teoretiska referensramen så kommer vårt metodavsnitt. I avsnittet kommer det 
redogöras för hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Vi kommer här redogöra för vårt 
val av metod, urval, konstruktion av intervjuguide samt genomförandet av intervjuerna. 
Därefter kommer vi beskriva hur bearbetningen av det insamlade materialet har gått till för att 
sedan diskutera forskningsetik. Avslutningsvis kommer vi gå in på studiens validitet och 
reliabilitet. 
 
Efter metod så kommer vi redovisa vår analys och resultatdel. I det här avsnittet kommer vi 
redogöra för de resultaten vi har kommit fram till. Här kommer de som vi har redogjort för 
under den teoretiska referensramen relateras med det insamlade materialet. Citat från våra 
respondenter kommer i denna del illustreras för att styrka och belysa det vi har kommit fram 
till under studien. 
 
Avslutningsvis så kommer vi presentera slutsatsen för studien. I det här avsnittet kommer vi 
redogöra för de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår analys- och resultatdel. Avsnittet 
kommer avslutas med en diskussion som sammanfattar vårt resultat och vad vi hade kunnat 
göra annorlunda. Denna diskussion inkluderar även det som hade varit intressant att 
undersöka i studien men inte fanns tid till, något som framtida studier med en liknande 
undersökning skulle kunna göra. 
 

2 Teoretisk referensram  
I det här kapitlet kommer vårt teoretiska underlag för undersökningen presenteras. Efter en 
kortare historik gällande sjuksköterskeyrkets utveckling i Sverige så kommer vi inledningsvis 
börja beskriva Work-Life Balance som kan ses som kärnan för studien. Därefter kommer vi 
presentera olika faktorer som har visat sig påverka en individs Work-Life Balance. 



3 
 

Avslutningsvis kommer vi beskriva olika strategier som kan användas som verktyg för att 
uppnå Work-Life Balance. 

2.1 Sjuksköterskeyrkets utveckling 

Roten till sjuksköterskeyrket kan spåras ända tillbaka till romerska riket och den tidiga 
kristendomen men det är inte först på 1900-talet som sjuksköterska blev ett skyddat yrke i 
Sverige (Dahlborg-Lyckhage 2014, s.44), de första legitimerade sjuksköterskorna kom dock 
inte först år 1957 (Dahlborg-Lyckhage 2014, s.66). Det har dock hänt mycket sedan de första 
legitimerade sjuksköterskorna kom. Burell et al (1997, s. 9) beskriver att den svenska hälso- 
och sjukvården har genomgått en stor expansion under nära ett sekel fram till början på 
nittiotalet där stora ekonomiska insatser lades på sjukvården. Burell beskriver vidare att på 
början av 1990-talet så stannade denna expansion upp på grund av en omfattande 
lågkonjunktur som i sin tur ställde krav på den svenska sjukvården att bli mer effektiv och 
mindre kostsam, vilket ställer krav på de anställda gällande både arbetsuppgifter och arbetstid. 

En stor andel av sjuksköterskorna inom vården vittnar om att tiden inte räcker till, eller att 
man helt enkelt har alldeles för mycket att göra. I den takt som nedskärningar fortlöpande har 
skett inom hälso- och sjukvården och de krav på effektivisering som har blivit mer 
målinriktad, så uppstår i sin tur konflikter mellan arbetsuppgifter och arbetstiden. Detta har 
gett uppkomst till en mer ökad negativ stress i arbetslivet för dagens sjuksköterskor (Burell 
1997, s.246).  

Denna utveckling har med all sannolikhet påverkat sjuksköterskornas upplevda balans mellan 
arbete och privatliv då det har bidragit på en högre belastning. Artiklarna samt statistiken från 
försäkringskassan som vi beskrev i inledningen tyder på att arbetsbelastningen fortfarande är 
hög idag. 
 

2.2 Work-Life Balance  
Work-life balance är ett välkänt fenomen inom arbetsvetenskapen men kan förklaras på olika 
sätt. Work-life balance är balansen eller obalansen mellan arbetslivet och det övriga livet. Det 
övriga livet kan vara familj, vänner och privatlivet i det stora hela. Arbetslivet och det övriga 
livet delas enligt work-life balance teorin upp i två olika sfärer. Den ena sfären är arbetslivet 
och den andra sfären är det övriga livet. Work-life balance handlar om att de båda sfärerna ska 
vara i balans med varandra och därmed vara lika framgångsrika. Om det uppstår en obalans 
mellan sfärerna så är det antingen en av följande två anledningar: press från arbetslivet som 
gör det svårt att fullgöra sina skyldigheter i sfären för övrigt liv eller en press från det övriga 
livet som gör det svårt att fullfölja sina skyldigheter i sfären för arbetslivet. Vad det nu 
innebär att uppnå work-life balance varierar från individ till individ (Noon, et. al 2013, s. 
342f). 
 
Ordet balans kan anses vara ett komplext och odefinierat begrepp när det sätts i relation till 
work-life balance. Balansen kan ses som en metafor för relationen mellan arbete och det 
övriga livet. Enligt Guest (2002, s, 261) är balans något som både kan ha en objektiv och en 
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subjektiv mening och det kommer att variera mellan individer och beroende på olika 
omständigheter. Allmänt kan work-life balance ses som en övergripande känsla av harmoni 
mellan de olika sfärerna och styrs av en känsla av tillfredsställelse att kunna möta de olika 
kraven de olika sfärerna ställer (Drobnic 2011, s. 6). 
 
Noon m.fl. (2013, s. 342f) menar att ett problem som ofta speglar obalansen mellan de två 
sfärerna är tid. Ofta tar en sfär mer tid från den andra sfären vilket gör att en av sfärerna blir 
lidande. Ett exempel på det här är att arbetslivet inkräktar på det privata livet på det sättet att 
en individ tvingas arbeta övertid och får därför mindre tid hemma. Det som är viktigt att 
komma ihåg att work-life balance inte enbart berör de individer som arbetar heltid. Det kan 
även beröra de individer som saknar arbete. Work-life balance kan vara problematiskt för en 
arbetslös, deltidsanställd eller timanställd eftersom det kan innebära för mycket tid till det 
övriga livet vilket i sin tur kan leda till väldigt lite struktur i vardagen. För individer som 
tjänar väldigt lite kan work-life balance innebära ett dubbelt problem. Dessa individer kan 
nämligen vara tvungna att arbeta långa dagar eller arbeta extra på ett annat arbete för att 
kunna betala alla räkningar. Samtidigt som då arbetslivs-sfären blir stor hos dessa individer 
kan de uppleva en stress att göra så mycket som möjligt av de timmar de faktiskt är lediga 
(Noon, et. al 2013, s. 342). En viktig faktor som spelar en stor roll när vi pratar om work-life 
balance är det faktum att även individer som inte har familj eller barn att ta hänsyn till kan 
känna en stress och eller press att integrera arbetslivet och sfären för det övriga livet (Drobnic 
2011, s. 4). 

2.3 Work-Life Balance och dess olika konflikter 
I nedanstående avsnitt kommer det redogöras för de olika konflikter som kan uppstå för 
individen och hindrar denne att uppnå balans mellan arbete och privatliv. 

2.3.1 Role conflict, Interrole conflict, Work-Family conflict   
En rollkonflikt uppstår då en individ utsätts för olika förväntningar från olika håll. Det kan 
handla om att en individ förväntas agera på ett sätt som inte är förenligt med en annan 
förväntning (Eklöf 2017, s. 59). Ett annat sätt att förklara begreppet rollkonflikt är att det 
handlar om två eller flera förväntningar som överensstämmer med en roll men som inte 
stämmer överens med en annan (Kahn et al. 1964 citerad i Greenhaus & Beutell 1985, s. 77).  
 
Interrole conflict är en konflikt som uppstår då det förväntas att en individ ska spendera mer 
tid i en av rollerna samtidigt som det förväntas att individen ska spendera sin tid i en annan 
roll. Ett exempel på en sådan här konflikt kan vara när en individ förväntas ge sin 
uppmärksamhet till sin familj eller vänner men tvingas arbeta över eller ta med arbete hem. 
Konflikten uppstår ofta när en individ måste välja mellan sin roll som arbetstagare och 
familjemedlem (Greenhaus & Beutell 1985, s. 77). 
 
Work-family conflict uppstår när de två olika sfärerna inte är kompatibla med varandra. 
Deltagandet i en av sfärerna försvårar deltagandet i den andra sfären. Work-family konflikten 
delas i litteraturen upp i tre stora konflikter som kallas för time-based, strain-based och 
behaviour-based konflikt (Greenhaus & Beutell 1985, s. 77). 
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2.3.2 Time-Based, Strain-Based och Behaviour-based Conflict  
I teorin om work-life balance diskuteras tre olika konflikter. Den första kallas för time-based 
konflikten. “Time-based conflict occurs when role pressures stemming from the two different 
domains compete for the individual´s time [...]” (Drobnic 2011, s. 6) Noon m.fl. (2013, s. 
343) förklarar den här konflikten på följande sätt. Tid som spenderas i en av sfärerna 
resulterar i mindre tid än vad som krävs i den andra sfären. Att tvingas arbeta övertid och ta 
med arbete hem är exempel på faktorer som kan göra att den här konflikten uppstår då det ofta 
gör det svårt för individer att uppfylla de krav som ställs i den privata sfären (Noon, et al. 
2013, s. 343).  
 
Enligt Greenhaus och Beutell (1985, s. 77f) kan den tids-baserade konflikten yttra sig i två 
olika former. Den första förklaras på följande sätt; tidspress som kommer från en roll kan göra 
det fysiskt omöjligt att möta förväntningar som kommer från den andra sfären. Den andra 
formen konflikten kan ta är att samma press kan medföra en upptagenhet för en sfär trots att 
individen fysiskt försöker möta förväntningarna från den andra sfären (Greenhaus & Beutell 
1985, s. 78). 
 
Den andra konflikten som kallas för strain-based konflikten uppstår när en ansträngning eller 
stress i en av sfärerna gör det svårt för individen att fokusera i den andra sfären. Orolighet för 
sitt barns sjukdom som gör det svårt att fokusera på arbetet kan vara ett exempel för att 
förklara den stress-baserade konflikten ytterligare (Drobnic 2011, s. 7). Det rör sig alltså om 
en svårighet att koncentrera sig på och fullfölja sina åtaganden i någon av sfärerna för att 
något i den andra sfären stressar individen (Noon, et al. 2013, s. 343).  
 
Den tredje och sista konflikten kallas för behaviour-based konflikten och innebär att vissa 
beteendemönster som är lämpliga i en sfär följer med till den andra sfären. Ett exempel på det 
här kan vara att en person som har en chefsposition och delegerar arbetsuppgifter på arbetet 
börjar behandla familj eller vänner som om de vore medarbetare (Noon, et. al 2013, s.344). 
Greenhaus och Beutell (1985, s. 82) menar att om en individ inte klarar av att skifta mellan de 
olika beteendena som de olika sfärerna kräver är det troligt att han eller hon upplever en 
konflikt mellan rollerna. Arbetslivet kan kräva att individen ska vara professionell, objektiv 
och emotionellt stabil. Familjemedlemmar å andra sidan kan kräva att individen ska vara 
varm och känslosam vilket kan vara svårt att skifta mellan och då uppstår en beteende-baserad 
konflikt (Greenhaus & Beutell 1985, s. 82). 
 

2.3.3 Sammanfattning av Work-Life Balance  
Work-life balance är ett begrepp som beskriver en individs balans eller obalans mellan två 
sfärer. Dessa sfärer hänför sig till arbetslivet och privatlivet. I det stora hela innebär work-life 
balance att de båda sfärerna inte ska inkräkta på varandra och kunna drivas lika 
framgångsfullt. När det gäller den forskning om Work-Life Balance som vi har presenterat i 
det här kapitlet kan vi konstatera att det finns sex olika konflikter som kan leda till obalans. 
Dessa kallas för role conflict, interrole conflict, work-family conflict, time-based conflict, 
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strain-based conflict och behaviour-based conflict. Dessa konflikter kan på ett eller annat sätt 
påverka individers work-life balance negativt.  

2.4 Faktorer som påverkar Work-Life Balance 
I följande avsnitt redogörs faktorer som kan påverka individens balans mellan arbete och 
privatliv i deras vardag.  

2.4.1 Stress  
Stress är ett svårdefinierat begrepp och kan yttra sig på många olika sätt. Eklöf (2017, s. 33) 
förklarar stress som en psykologisk process. Stressreaktionerna startar när människor inte kan 
lösa ett problem på ett effektivt sätt eller försöker lösa ett problem men misslyckas. Beroende 
på hur viktigt problemet är och vilka konsekvenser som medföljer avgör hur intensiva 
stressreaktionerna blir. Stressreaktionerna kan yttra sig antingen psykiskt eller fysiskt. Eklöf 
(2017, s. 33) förklarar vidare att en kortare stressprocess där problemet är lätt för individen att 
lösa leder till att arbetsförmågan blir sämre medan en längre stressprocess där problemet som 
skapar stress är svårt att lösa för individen kan leda till sjukdom. För att stressreaktionerna ska 
avta så krävs det att problemet som skapar stress löser sig. Det ska dock tilläggas att dessa 
avtar endast tills nästa problem uppstår. Med andra ord så lever vissa individer i ett konstant 
uppvarvat stresstillstånd (Eklöf 2017, s. 33). Stress är en stor bidragande faktor i den strain-
baserade konflikten inom Work-Life balance där en individs bekymmer i en av sfärerna stör 
koncentrationen i den andra sfären (Drobnic 2011, s. 7). Ett exempel på detta kan illustreras i 
en sjuksköterska som har upplevt ett dödsfall inom yrket och inte kan sluta tänka på det när 
denne har ledig tid. 

2.4.2 Krav 
Krav är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Eklöf lyfter fram Karasek och Theorells 
(1990 refererad i Eklöf 2017, s. 47) som en definition av krav. Definitionen fokuserar på 
mängd, hastighet och upplevelsen av att tvingas arbeta hårt och snabbt. Definitionen fokuserar 
också på motsägelsefulla krav som kan kopplas till svårighetsgrad. Eklöf menar att Karasek 
och Theorells (1990 refererad i Eklöf 2017, s. 47) definition är ospecifik vilket Eklöf anser är 
en fördel på så sätt att den fångar in mycket och att frågor om kraven i sig inte behöver ställas 
(Eklöf 2017, s. 47). Dock har det här sättet att definiera begreppet krav kritiserats.  
 
Eklöf (2017, 51f) definierar begreppet krav genom att dela upp det i kognitiva krav, 
emotionella krav och kvantitativa krav. Kognitiva krav innebär krav på uppmärksamhet på 
signaler från omgivningen, krav på tankeförmåga, bearbetning av information, göra 
bedömningar och fatta beslut individen inte känner sig bekväm med. Det bör dock tilläggas att 
kognitiva krav inte alltid är något negativt. Krav på tankeförmåga och bearbetning av 
information leder ofta också till en positiv stimulans. Det som kan göra att kognitiva krav blir 
ett problem är när det tidvis ställs för låga kognitiva krav på individen för att senare vissa 
tidsperioder ställas för höga krav på individen. Då uppstår en situation som präglas av 
monotoni som medför en risk för sänkt koncentrationsnivå och sedan helt plötsligt höga krav 
på noggrannhet och uppmärksamhet (Eklöf 2017, s. 51f).  
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Emotionella krav kan yttra sig på två sätt. Det första är att det ställs ett krav på individen att 
uppvisa vissa känslor som personen inte egentligen har. Ett exempel på det här är ett 
butiksbiträde som förväntas vara glad, tillmötesgående och trevlig oavsett hur individen 
egentligen känner sig. Det rör sig om en dissonans mellan de känslouttryck arbetet kräver och 
den verkliga känslan individen har. Individen kan välja att möta de här emotionella kraven på 
olika djup. Om en individ försöker känna sig på det sättet som förväntas kallas det för deep 
acting och innebär att individen faktiskt känner sig som det visas utåt. Individen kan möta 
kraven på ett mer ytligt sätt genom att låtsas känna som arbetet kräver, även kallat för surface 
acting. Det andra sättet emotionella krav kan yttra sig är när arbetsrollen kräver att individen 
ska behärska sig och undanhålla individens verkliga känslor. Ett exempel på ett sådan krav 
kan vara att individen ska uppträda professionellt, kontrollerat och varken visa positiva eller 
negativa känslor. Sjuksköterskor får till exempel inte visa äckelkänslor inför patienter men 
heller inte visa attraktion till dom (Eklöf 2017, s. 53f). 
 
De kvantitativa kraven skapas av arbetsförhållanden som medför tidspress och en 
arbetsmängd som är svårhanterlig. Det handlar om mängd och tempo. Individen upplever en 
svårighet att hinna med arbetet och försöker lösa tidspressen genom att hoppa över raster och 
till och med tar med arbete hem för att hantera arbetsmängden. När det kommer till dessa 
extrema metoder för att hantera arbetsmängden är kraven att likställa med för höga (Eklöf 
2017, s. 51). 

2.4.3 Kontroll 
Vikten av kontrollmöjligheter i arbetslivet är stor. Kontroll betraktas nämligen som en resurs 
som underlättar hanteringen av de olika krav som arbetet ställer på individen. Begreppet 
kontrollmöjligheter har två komponenter som är väsentliga att diskutera. Den första 
komponenten är stimulans och innebär att ett arbete innehåller egenskaper som ger individen 
möjligheter till lärande, användning av kompetens och kreativitet som i sin tur gör att arbetet 
är omväxlande. Den andra komponenten är egenkontroll. Egenkontroll innebär att individen 
har möjlighet att påverka och ta beslut om när och hur arbetet ska utföras. Att bedöma vad 
som är stora kontrollmöjligheter är svårt då det ofta är relativt. Effekterna på stora 
kontrollmöjligheter är desto lättare att bedöma. Stora kontrollmöjligheter visar sig ha ett 
samband med arbetstillfredsställelse, högt engagemang, lägre frånvaro samt 
personalomsättning och mindre risk för symtom på depression. Man kan då tänka sig vad låga 
kontrollmöjligheter bidrar till. Låg arbetstillfredsställelse, lågt engagemang hög frånvaro och 
högre risk för depression (Eklöf 2017, s. 74ff).  
 

2.4.4 Socialt stöd  
Socialt stöd definieras av Karasek och Theorell (1990 refererad i Eklöf 2017, s. 83) som en 
positiv stämning på arbetsplatsen och en bra relation med kollegor och arbetsledningen. Dock 
så är det här mer indikationer på att socialt stöd existerar och inte konkret vad det sociala 
stöder faktiskt består av. Enligt House (1981 refererad i Eklöf 2017, s. 83) finns det fyra 
aspekter av det sociala stödet. Dessa fyra aspekter kallas för instrumentellt stöd, emotionellt 
stöd, informationsstöd och feedback från människor. Det instrumentella stödet handlar om en 
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praktisk tillgång till hjälp medan det emotionella stödet handlar om en hjälp att bearbeta 
känslomässiga påfrestningar tillsammans med andra arbetskollegor. Informationsstöd kan 
vara till exempel att få hjälp med beslutsfattande genom att få information via andra. 
Feedback från andra människor innebär att individen får feedback rörande hur individen 
upplevs av sina kollegor och i vissa fall få bekräftelse på att individen gör en värdefull insats 
(Eklöf 2017, s. 83f). 
 
Vilket av de olika aspekterna av det sociala stödet som behövs beror på vilka krav som ställs 
på individen. I vissa fall kan det instrumentella stödet vara det som behövs och i andra fall 
behövs det emotionella stödet. Det kan vara svårt att veta när det sociala stödet är tillräckligt. 
Det beror ofta helt på individen i fråga som kräver det sociala stödet. Ett välfungerande socialt 
stöd har visat sig ha samband med bland annat trivsel på arbetsplatsen, mindre sjukfrånvaro, 
minskad psykisk ohälsa och bättre prestation. Ett mindre välfungerande socialt stöd däremot 
kan tänkas ha motsatt effekt (Eklöf 2017, s. 85f). 
 
Enligt Eklöf (2017, s. 137) är Karasek och Theorells (1990 refererad i Eklöf) krav-kontroll-
stöd-modell en modell som beskriver att olika kombinationer av krav-kontroll-socialt stöd kan 
vara särskilt hälsofrämjande respektive hälsofarliga. “Kombinationen av höga psykiska krav 
och små kontrollmöjligheter kallas spänt arbete eller strain och innebär att man hamnar i ett 
tillstånd utan kontroll över sin arbetssituation, vilket i sin tur medför hot mot vitala personliga 
intressen [...]” (Eklöf 2017, s. 137). En slutsats vi kan dra från det ovanstående citatet är att 
krav och kontroll är två viktiga faktorer som påverkar balansen eller obalansen mellan arbete 
och övrigt liv. Enligt Eklöf (2017, s. 137) kan spänt arbete eller strain-arbete ses som en 
risksituation för både psykisk och fysisk ohälsa. Arbete där höga krav och låga 
kontrollmöjligheter kombineras med ett lågt socialt stöd kallas för iso-strain arbete och leder 
till försämrad arbetssituation samt är en hälsorisk för individen. Ett arbete där höga krav 
kombineras med höga kontrollmöjligheter kallas för ett aktivt arbete. Ett sådant här arbete har 
en positiv inverkan på individen då det antas leda till en avspänning och måluppfyllelse och i 
förlängningen tillfredsställelse, kompetensutveckling och en bättre hälsa (Eklöf 2017, s. 138). 

2.5 Flexibilitet 
Flexibilitet har länge varit ett begrepp som cirkulerar i arbetsrelaterade kretsar. Trots det har 
ännu inte flexibilitet fått någon specifik välarbetad definition. Den mest etablerade 
definitionen av flexibilitet är i grund och botten förmågan att kunna anpassa sig. En annan 
definition av begreppet flexibilitet är förmågan att på ett effektivt sätt svara på förändrade 
omständigheter. I den senare definitionen handlar det om två olika typer av förändringar. Den 
första innebär att en situation förändras och den senare innebär en förändring av ett tillstånd 
eller aktivitet (Jonsson 2007, s. 30f). Eriksson beskriver flexibilitet som något som står i 
relation till något eller någon annan. Någon har flexibilitet och någon är flexibel (Eriksson 
2007, s. 44). Till exempel att en organisation har flexibilitet och den anställde förväntas vara 
flexibel.   
 
Atkinson och Meager (1986, s. 3f) menar att flexibilitet kan delas in i två delar. Den första 
kallas för numerisk flexibilitet och fokuserar på en organisatorisk flexibilitet där fokus ligger 
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på organisationens förmåga att anpassa arbetskraften utefter marknadens behov. Ett ökat krav 
på flexibilitet från kunder har visat sig ha ett samband med ett ökat krav på flexibilitet hos de 
anställda (Jonsson 2007, s. 197). Grönlund (2004, s. 78) diskuterar ovan resonemang och 
menar också att strävan efter större tillgänglighet innebär att öppettider förändras och i allt 
högre grad skiljer sig från organisation till organisation. 
 
Atkinson och Meager (1986, s. 4) menar att det finns ett flertal sätt en organisation kan 
använda sig av för att uppnå den numeriska flexibiliteten men den mest etablerade är 
användningen av extra eller kompletterande personal som till exempel timanställda, 
deltidsanställda eller tillfälligt anställda. Ett annat sätt att uppnå den numeriska flexibiliteten 
på är att tillämpa flexibla och varierande arbetstider. Den andra delen kallar Atkinson och 
Meager (1986, s. 4) för funktionell flexibilitet. Här handlar det om att arbetskraften ska vara 
mångkunnig och ha förmågan att anpassa sig till ett förändrat arbetssätt. Det ska med andra 
ord finnas en mångsidighet hos arbetskraften för att de ska kunna arbeta på flera positioner 
inom organisationen (Atkinson & Meager 1986, s. 4). Vi är medvetna om att de här delarna av 
flexibiliteten visserligen är fokuserade på ett arbetsgivarperspektiv men det ger oss en 
förståelse av de krav på flexibilitet som ställs på en anställd. 
 
Grönlund (2004, s. 80f) skriver att arbetstidens flexibilitet har en stor betydelse för att 
individer ska kunna förena arbete med övrigt liv. En individanpassad arbetstid är därför att 
betrakta som ett positivt hjälpmedel för att både kvinnor och män ska kunna dela på ansvaret 
för hemmet och barn. En flexibilitet i arbetstiden skulle ge individerna mer tid och i sin tur ha 
enklare att förena arbete och övrigt liv (Grönlund 2004, s. 81). Trots att Grönlund (2004, s. 
174) uttrycker att en flexibel arbetstid kan bidra till en bättre balans mellan arbete och övrigt 
liv så betyder inte det att balansen mellan arbete och familjeliv blir bättre. En flexibel 
arbetstid kan upplevas positiv men den motverkas också av flexibilitetens olika krav och 
villkor. De här kraven är ofta kopplade till verksamhetens behov och därmed ger individen ett 
större inflytande över sina egna arbetstider. Ett eget inflytande över sina arbetstider och 
chansen att bestämma själv är en faktor till en bättre balans mellan arbete och övrigt liv. Trots 
det har det visat sig ha motsatt effekt. Med ett stort eget inflytande och flexibla arbetstider 
som anpassar sig efter verksamheten medföljer också en stressande effekt (Grönlund 2004, s. 
174). Vidare diskuterar Jonsson (2007, s. 197) att kravet på flexibilitet hos de anställda ofta 
styrs av kravet på flexibilitet som marknadens aktörer ställer. Marknadens aktörer som till 
exempel kunder ställer idag ett högre krav på flexibla öppettider för tjänster och varor. För att 
ett företag ska kunna uppfylla dessa krav ställs det även krav på de anställda att vara mer 
flexibla (Jonsson 2007, s. 197). 

2.6 Tillgänglighet 
Våra sjukhus runtom i Sverige har idag öppet dygnet runt. Det ställs således krav på att det 
alltid ska finnas kompetent personal närvarande under dygnets alla timmar. Varierande 
arbetstider samt nattarbete för sjukhusanställda blir därför av stor vikt för att kunna täcka de 
behov som krävs för att sjukhus ska kunna vara åtkomligt för personer i nöd i alla lägen. 
Samtidigt har personalen ett liv utanför sjukhuset som vanligtvis kretsar kring familj och 
vänner som också ställer krav på individens närvaro. Med sjukhusets dygnstäckande service 
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och viljan att närvara i sin familjs och vänners närhet kan göra det svårt att balansera 
relationerna för en sjukhusanställd.    
 
För att undersöka relationen mellan arbete och familj har tidigare forskare använt sig mycket 
av work-life balance för sina undersökningar. Bergman & Gustafson (2008, s.12) berättar att 
work-life balance har mötts av kritik då det anses alltför subjektivt eftersom det utgår för 
mycket utifrån vad individens egna uppfattningar och tankar om vad de anser vara en bra 
balans, dessutom anses ”balans” som begrepp att inte ha förmågan att fånga in faktorer som 
konflikter och ojämlika maktrelationer. Se Guests (2002, s. 261f) studie för att ta ett exempel. 
Det är här begreppet tillgänglighet blir aktuellt. 
 
Tillgänglighet definieras av Bergman & Gardnier (2007, s. 412) som att i tid och rum vara 
mottaglig för andras behov. Bergman (2011, s. 106) beskriver att många individer upplever en 
stor kravbild från både arbets- och familjelivet gällande tillgänglighet. Att jobba under vissa 
tider, ibland arbeta övertid, ta med sig arbetet hem samt åka på tjänsteresor är några utav de 
förväntningarna som ställs på arbetstagaren idag. Samtidigt som de här förväntningarna ligger 
på individen så finns det andra som vill ta del av individens tid och energi. Det kan röra sig 
om en partner, anhöriga eller barn som även de vill ta del av personens tid. Att balansera de 
konkurrerande kraven genom den mängd energi som ska disponeras är ett av vardagslivets 
många utmaningar. Samtidigt som de här yttre kraven ställs på individen så påpekar också 
Bergman (2011, s. 107) individens egna motiv och drivkraft som en viktig del i hur denna 
energi ska disponeras.  
 
Tillgängligheten är en möjlighet till handling som kan ta olika former beroende på 
sammanhanget som kan ta sig uttryck i olika beteenden och handlingar beroende på vilka krav 
som ställs på tillgänglighet och den som är eller förväntas vara tillgänglig. Sett till arbetslivet 
så finns det behov av arbetskraft som ska vara tillgänglig på olika plan i olika anställningar. 
Den anställde ska arbeta ett visst antal timmar i veckan och ofta inom särskilda arbetstider 
som kan vara av udda slag. Arbetsplatser kan också kräva att den anställde ska vara tillgänglig 
utöver sin schemalagda arbetstid i form av exempel övertid (Bergman & Gustafson 2008, s. 
13). 
 
Bergman (2011, s. 108f) beskriver också att individer många gånger är otroligt engagerade i 
sina yrken och ser det som meningsfullt och utvecklande och även i många fall kan visa upp 
ett passionerat förhållande till sitt arbete. Individer med denna inställning vill vara tillgängliga 
för arbetet. Ser vi till familjesituationen för dessa individer, framförallt där små barn är 
involverade så behöver det finnas en partner där hemma som tillåter att individen får vara 
tillgänglig för arbetet. Det blir svårt för partnern att gå samma väg eftersom barnet är i behov 
av en vuxen och partnern behöver då vara mer tillgänglig i privatlivet för att detta ska fungera. 
Bergman & Gardnier (2007, s. 401) är också inne på samma spår och menar att om en 
parterna ska kunna vara tillgänglig sitt arbete, så behöver den andra partnern som oftast att tar 
mer ansvar i hemmet. Bergman & Gardniers resonemang ovan styrks av Hochschild (2001, s. 
60, 178f) som beskriver berättelser som tyder på att en i familjen behöver ägna sig mer till 
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familjelivet, men också att individer är väldigt dedikerade sina arbeten och vill arbeta så 
mycket som möjligt och känner att de sviker jobbet när de tackar nej till att arbeta övertid. 
 
Bergman (2011, s. 109f) delar in tillgänglighet utifrån olika dimensioner som ska illustrera 
tillgänglighetens olika uttryck i vardagen. De första hon tar upp är förutsägbar, respektive 
oförutsägbar tillgänglighet. Förutsägbar tillgänglighet handlar om lätthanterliga krav som är 
enkla att uppfylla då individen är förberedd och har hunnit planera in lösningen. Med 
oförutsägbar tillgänglighet så syftar Bergman till det kraven som uppkommer med ingen eller 
kort varsel, till exempel att med kort notis få veta att man behöver jobba övertid. De 
oförutsägbara kraven uppkommer inte bara från arbetslivet, utan det kan även gälla det krav 
som kommer från familjelivet där ett barn som hastigt insjuknat kan leda till den 
oförutsägbara tillgängligheten. En hög grad av oförutsägbarhet i livet leder till konflikt, 
frustration och dåligt samvete. 
 
Bergman (2011, s. 114f) delar också in tillgänglighet som fri och påtvingad. Denna dimension 
rör resultaten av upplevelsen kring tillgängligheten, om den har skett via tvingande krav eller 
av den fria viljan. Tillgängligheten enligt denna dimension kan ge tillfredsställelse genom att 
känna sig uppskattad och behövd, men den kan också användas som konkurrensfördelar som 
rör eventuella befordringar. Tillgängligheten är ett sätt för individen att visa på engagemang 
och lojalitet mot företaget som i sin tur kan få en individ att känna sig som en viktig tillgång 
för verksamheten. 
 

2.6.1 Sammanfattning av faktorer som påverkar 
I det här avsnittet har vi behandlat faktorer som på ett eller annat sätt visat sig påverka en 
individs work-life balance. Faktorerna är stress, krav, kontroll, socialt stöd, flexibilitet och 
tillgänglighet. Vissa av faktorerna har inte en negativ påverkan på en individs work-life 
balance utan snarare en positiv inverkan. En del av de här faktorerna kan även ses som 
strategier för att hantera en dålig work-life balance och det redogör vi för i nästa kapitel.  
 

2.7 Att hantera Work-Life Balance  
Drobnic (2011, s. 5) menar att det finns tre olika typer av sätt som de olika sfärerna kan 
hanteras på. Dessa kallas för mekanismer. Den första mekanismen kallas för spillover och är 
kan förklaras som en process där känslomässiga upplevelser från en sfär följer med in i den 
andra sfären. Till exempel att stress och frustration på arbetet kan spilla över i sfären för det 
övriga livet (Drobnic 2011, s. 5). Den andra mekanismen kallas för compensation och innebär 
att individen kompenserar för en känsla i en sfär i den andra sfären. Det vill säga att en individ 
kompenserar för bristen av tillfredsställelse i en sfär i den andra. Ett exempel på det här som 
Drobnic (2011, s. 5) tar upp i boken är att medarbetare blir mer fokuserade och involverade i 
sitt arbete om de upplever konflikter i den privata sfären eller hemmet. Det här framkommer 
även ut Hochschilds studie (2001, s. 37) där en respondent uttrycker att hemmet inte är en 
plats för att varva ner utan snarare tvärtom. Den sista mekanismen kallas för segmentation och 
är ett aktivt arbete med att separera de olika sfärerna för att förhindra att de överlappar 
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varandra. Ett exempel på det här är att lämna jobbrelaterade problem på kontoret och inte ta 
med det hem (Drobnic & Guillén 2011, s. 5). 
 
Det finns olika typer av strategier för att hantera och skapa en bättre work-life balance. Det 
kan handla om strategier på individuell, organisations och samhällsnivå. På individuell nivå 
finns det en del olika sätt att lösa obalansen mellan arbete och övrigt liv. Den första och den 
mest använda metoden är att en i familjen, oftast kvinnan väljer att arbeta deltid eller till och 
med i vissa länder välja att sluta arbeta helt. Det här är ett effektivt sätt att göra det möjligt att 
kombinera betalt arbete med allt vad barnomsorg och familjeliv betyder. Anledningen till att 
det oftast är kvinnan som går ner i tid eller slutar arbeta helt är på grund av den ekonomiska 
aspekten (Noon et. al 2013, s. 354). 
 
Ett annat sätt att på individuell nivå lösa dilemmat med balansen mellan arbete och övrigt liv 
är att både mannen och kvinnan aktivt söker efter arbete med arbetstider som är anpassade så 
att de underlättar de skyldigheter hemarbete och barnomsorg innebär. Det kan innebära att 
individer väljer ett arbete som erbjuder flextid eller möjligheten att arbeta hemifrån. Det kan 
även innebära att individer väljer att arbeta olika tider på dygnet. Kvinnan kan till exempel 
välja att arbeta under traditionell dagtid och mannen kanske arbetar på kvällar. Det kan vara 
ett sätt att hantera work-life balance (Noon et. al 2013, s. 354f). 
 

2.7.1 Boundary management strategies  
Boundary management strategies är de strategier en individ använder sig av för att antingen 
separera eller integrera arbetslivet och privatlivet. BMS (boundary management strategies) 
visar sig i ett spektrum som rangordnas från hög integration till hög segregation (Choi et. al 
2018, s. 571). Tanken av att arbete och övrigt liv är två olika sfärer har förändrats snabbt på 
grund av att teknologin utvecklas i en snabb takt. Det här gör att arbetet lättare kan inkräkta 
på sfären för det övriga livet. Boundary management är teorin om hur de två sfärerna, 
arbetsliv och privatliv interagerar med varandra och hur individer försöker hitta sätt att 
kombinera eller skapa gränser mellan arbetslivet och privatlivet. Det finns olika strategier för 
hur boundary management kan hanteras. Dessa kallas för segmentation och integration. 
Segmentation innebär att individen håller de två sfärerna helt separerade från varandra. I dess 
renaste form skulle man kunna säga att det är en separation rent fysiskt, beteendemässigt och 
mentalt mellan arbete och övrigt liv. Med andra ord att de två sfärerna aldrig ska mötas eller 
blandas. Det innebär också att de två sfärerna inte bara rent fysiskt ska separeras utan även 
människorna, sakerna och tankarna som är kopplade till en sfär separeras från den andra 
(Ammons 2013, s. 49f). 
 
Den andra strategin är integration och är raka motsatsen till segmentation. Den här strategin 
handlar om att gränsen mellan arbete och övrigt liv suddas ut helt och hållet (Ammons 2013, 
s. 50). En person som integrerar de två sfärerna kallas för en integrator och kan skifta mellan 
rollerna de olika sfärerna kräver snabbt och använder sig av rollerna i båda sfärerna. Dessa 
individer separerar inte sfärerna och rollerna på något sätt (Cruz & Meisenbach 2017, s. 71). 
De här två strategierna är två extrema poler och det har visat sig att de flesta hamnar 
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någonstans mellan dessa motpoler på grund av strukturella begränsningar och förväntningar 
som är associerade med båda sfärerna (Ammons 2013, s. 50). 
 

2.7.2 Sammanfattning av att hantera work-life balance 
I det här kapitlet har vi redogjort för olika sätt att hantera en dålig work-life balance. De olika 
strategierna vi har berört kallas för spillover, compensation, segmentation och integration. 
Dessa beskriver hur de olika sfärerna kan separeras från varandra, kombineras och 
implementeras i varandra.  

 
2.8 Frågeställningar  
Utifrån vår teoretiska referensram har vi följande frågeställningar formats för att kunna 
uppfylla syftet med studien: 
 

- Hur upplever sjuksköterskorna att de lyckas balansera arbete och övrigt liv? 
- Vilka faktorer påverkar den upplevda balansen respektive obalansen?  
- Hur gör sjuksköterskorna för att uppnå respektive bibehålla sin work-life balance?  
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3 Metod  
I det här kapitlet kommer det redogöras för hur vi har gått till väga för att kunna besvara våra 
frågeställningar och därigenom uppfylla vårt syfte. Kapitlet kommer beskriva vilket val av 
metod som gjorts samt motiveringen bakom valet, samt om metodens fördelar och nackdelar. 
I kapitlet kommer det även diskuteras rörande studiens urval, intervjuguide, intervjuprocess, 
analys av materialet samt forskningsetik för att sedan avrunda med att diskutera studiens 
validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie eftersom vi vill få en förståelse 
för hur sjuksköterskor upplever balans eller obalans, vilka faktorer som gör att de upplever 
respektive inte upplever en bra balans samt hur dom gör för att uppnå respektive bibehålla 
balans mellan arbete och övrigt liv. Eftersom målet med denna undersökning är att få en 
förståelse för hur våra respondenter resonerar, reagerar och hur deras handlingsmönster 
varierar och skiljer sig från varandra så lämpar sig enligt Trost (2010, s. 32) en kvalitativ 
metod med intervjuer bättre än en kvantitativ enkätstudie. 
 
Valet föll på att utföra kvalitativa intervjuer eftersom vi vill förstå hur respondenterna 
resonerar kring de frågor som ställs. Enligt Trost (2010, s. 25) utmärks kvalitativa intervjuer 
bland annat av enkla frågor som ger komplexa svar med mycket innehåll vilket ger ett rikt 
material. Valet av kvalitativa intervjuer blev av denna anledning ett uppenbart val för att få 
kunna besvara vårt syfte och frågeställningar.  
 

3.2 Förförståelse 
Som en utgångspunkt för denna undersökning så hade vi en del förutfattade meningar om 
sjuksköterskors balans mellan arbete och privatliv. Då vi bägge är bekanta med sjuksköterskor 
sen tidigare och dessa har berättat om episoder från deras arbetsliv samt att vi har läst artiklar 
om sjuksköterskors arbetssituation som oftast har en negativ betoning så har detta gett oss en 
uppfattning om hur respondenternas svar kommer att se ut. Vår förförståelse bygger även på 
materialet som ni finner under uppsatsens teoriavsnitt som har hjälpt oss till att kategorisera 
olika konflikter kring balans. Samtidigt så har denna förförståelse resulterat i en nyfikenhet 
rörande sjuksköterskors upplevelser av balansen och sporrat oss till att undersöka detta 
ytterligare. Trots det här så är vi av uppfattningen att alla människor är individuella att vi 
därför kan förvänta oss utsagor som skiljer sig från varandra. Detta har hjälpt en god bit till att 
nollställa våra förväntningar från respondenterna och inspirerat oss till att undersöka 
respondenterna mer djupgående. För att lyckas med detta så blev vårt val av metod en viktig 
del.   
 

3.3 Urval 
Den grupp som vi var intresserade av för denna studie var sjuksköterskor som är 
landstingsanställda. Vår målsättning var från början att intervjua tio personer, hälften män och 
hälften kvinnor då vi i utgångspunkten hade för avsikt att se skillnaden mellan könen. Dock 
insåg vi ganska snart att det skulle bli svårt att få tag i hälften kvinnor och hälften män då 
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fördelningen på arbetsmarknaden ser ut som den gör. Majoriteten sjuksköterskor är i 
dagsläget kvinnor och likaså blev vårt urval. Då vi ansåg att det fanns andra egenskaper än 
kön som var intressanta att undersöka, samt en smärre tidsbrist grundat sökandet efter manliga 
sjuksköterskor, så blev endast befattningen i sig intressant för vårt urval. Våra kriterier för 
urvalet blev således tämligen okomplicerat, personen skulle helt enkelt vara en 
landstingsanställd sjuksköterska. Även om vår önskan var att få så stor variation som möjligt 
så hade vi inte längre några krav på några specifika egenskaper hos de tilltänkta 
respondenterna. Balansen mellan arbete och privatliv samt strategier för att upprätthålla 
balansen tror vi upplevs subjektivt från individ till individ och därför är vi av den 
uppfattningen att vi kan få bra empiri oavsett vem vi får möjligheten att intervjua. En liten 
avgränsning som vi satte upp för oss själv var att inte ha för många respondenter från samma 
avdelning då vi ansåg att detta kunde påverka vår önskan av variation i undersökningen. Vi 
undvek därför att använda fler än tre personer från samma avdelning  
 
Processen av uppbyggnaden till urvalet grundade sig inledningsvis i ett bekvämlighetsurval. 
Ett bekvämlighetsurval bygger på forskarens bekvämlighet där man väljer ut de 
respondenterna som ligger närmast till hands (Denscombe 2016, s. 77). Vi började 
ursprungligen med tre respondenter som vi hade kommit i kontakt med genom släktingar och 
bekanta. Respondenterna tillfrågades sedan ifall de kände någon eller några ytterligare 
personer som också kunde tänka sig att delta i undersökningen. Denna tillämpning kan liknas 
vid ett snöbollsurval som är en speciell variant av ett bekvämlighetsurval (Trost 2010, s. 140) 
Genom ett snöbollsurval växer urvalet fram genom att en person hänvisar till nästa person 
som kan vara av relevans för studien (Denscombe 2014, s. 76). Detta resulterade bland annat i 
att vi kom i kontakt med en enhetschef för en sjukvårdsavdelning som bjöd in oss till 
avdelningen i fråga. Väl på plats introducerades vi för tre nya respondenter som vi fick 
möjligheten att intervjua vilket berikade vårt urval ytterligare. Förfrågan hos de ursprungliga 
respondenterna gav oss även tillgång till att få intervjua tre nya respondenter utöver de 
personerna som enhetschefen fick fram. 
 
Bland de fördelar som finns med att använda sig av ett bekvämlighetsurval är enligt 
(Denscombe 2016, s. 78) att de respondenter som väljs ut är lättillgängliga för forskaren samt 
att det är en snabb, billig och enkel tillämpning. Denscombe (2016, s. 76) menar även på att 
genom ett snöbollsurval kan forskaren även använda sig av den som hänvisade som referens 
för att öka sitt anseende och sin trovärdighet. Denscombe (2016, s. 78) påpekar dock att denna 
typ av urval kan strida mot de hårda krav som ställs på vetenskaplig forskning då det kan tyda 
på en lättjefull inställning till arbetet. En annan nackdel är enligt Trost (2010, s. 140) den 
självselektion som uppstår, vilket kan leda till ett urval som består av säregna respondenter. 
Vi kan förstå författarnas synpunkter på detta val av tillämpning, men som Trost (2010, s. 
141) nämner så är det viktigaste gällande urval med kvalitativa studier att få fram variation i 
den population man är intresserad av. Här anser vi ändå att vi har fått god variation på 
egenskaper som kön, ålder, lokalisering, erfarenhet samt olika avdelningar gällande vårt urval. 
Då vi har uppnått denna variation så anser vi ändå oss nöjda med hur vårt urval artade sig 
trots våra önskemål. 
 
När vi väl hade genomfört nio av de tio önskade intervjuerna bestämde vi oss för att stanna 
vid de nio intervjuerna vi hade. Dels för att den tilltänkta tionde personen hade svårt att hitta 
ledig tid för att bli intervjuad, men också för att vi kände att vi hade fått tillräckligt rik empiri 
med en god variation på urvalet. En överenskommelse som vi gjorde med våra respondenter 
var att de skulle förbli anonyma till den grad att ingen skulle kunna utläsa vem som hade 
svarat vad i studien, samt att deras svar skulle bli behandlat med högsta konfidentialitet. Patel 
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& Davidsson (2011, s. 63) betonar hur viktigt det är att uppgifterna från respondenterna 
behandlas konfidentiellt. För att undvika risken att avslöja någon av våra respondenters 
identitet så kommer vi kortfattat avslöja att vårt urval består av sju kvinnor och två män. 
Gällande variationen av urvalet anser vi att detta blev bra. Åldern på våra respondenter 
varierar mellan 20-55 år, med en erfarenhet som varierar mellan fyra månader till 21 år och 
fördelar sig över fem olika avdelningar på tre olika sjukhus.   
 

3.4 Intervjuguide   
Alvesson (2011, s. 16) delar in intervjuer i grupperna strukturerade, halvstrukturerade och 
ostrukturerade. Han menar att strukturen på intervjuerna bestäms utifrån detaljeringsgraden 
vad gäller förbestämda frågor där en helt strukturerad intervju följer en tydlig plan och 
riktning, medan en ostrukturerad intervju är mycket friare och kan ta andra riktningar i 
utförandet. Vår önskan då vi utformade intervjuguiden var att vi ville ha förutbestämda frågor 
som stöd då vi inte anser oss tillräckligt erfarna för att genomföra en helt ostrukturerad 
intervju, samtidigt som vi ville ge möjligheten till respondenterna att utveckla eventuella 
resonemang i högsta grad. Valet blev därför att genomföra intervjuerna utifrån en 
halvstrukturerad form då det ger oss möjligheten att låta respondenterna få berätta sin egna 
versioner och på så sätt kunna delge intressant information som vi kanske inte hade fått höra 
annars. Detta skulle även ge oss möjligheten att tillfälligt byta spår och undersöka närmare 
gällande det eventuellt oväntade svaret. Vid utformningen av vår intervjuguide utgick vi från 
vårt syfte och våra frågeställningar samt vår teoretiska referensram. Vårt mål var att våra 
respondenter skulle svara på frågorna med egna ord, därför utformade vi intervjuguiden så att 
varje fråga lämnar ett öppet svarsutrymme. Det här kallas för en låg grad av strukturering, det 
vill säga att respondenten bestämmer vilken struktur frågan får (Trost 2010, s. 40). En låg 
grad av strukturering lämnar även ett maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom 
(Patel & Davidsson 2011, s. 76). 
 
Patel & Davidson (2011, s. 81) nämner att vid kvalitativa intervjuer så ställs frågorna ibland 
utifrån en bestämd ordning, men även att frågorna ibland ställs i den ordning som passar bäst 
utifrån det enskilda fallet. Denna skillnad kallas för hög respektive låg standardisering. 
Frågorna ställdes utifrån vad som lämpade sig bäst för den enskilda intervjun då andra frågor i 
många fall besvarades redan i en annan fråga.  Trost (2010, s.71) anser att vid kvalitativa 
intervjuer så ska det inte medtas ett färdigt frågeformulär med förutbestämda frågor. Han 
anser att respondenten i möjligaste mån ska få styra ordningsföljden för intervjun och istället 
ska en lista över de frågeområden som ska beröras vara tillräckligt underlag. Valet för vår del 
föll på att ha med oss ett färdigt frågeformulär med ett antal frågor då vi tyckte det var 
bekvämast och ville ha frågor som stöd ifall vi skulle tappa flytet under intervjuprocessen. 
Samtidigt så var vår önskan att respondenten i högsta mån skulle styra intervjun och att denne 
fick god betänketid för att formulera sina svar. Dock var vi noggranna att disponera 
intervjuerna så att vi fick svar gällande det som rörde våra kategorier: 
 

• Bakgrundsfrågor 
• Work-Life Balance 
• Stress 
• Krav 
• Kontroll 
• Flexibilitet 
• Tillgänglighet 
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Vår intervjuguide börjar med frågor kring respondentens bakgrund som var intressant för oss. 
Till exempel vilken avdelning den intervjuade arbetar på samt hur länge personen har arbetat 
(se bilagan för resterande bakgrundsfrågor). Grunden till valet av bakgrundsfrågorna 
motiveras genom att det kan gynna vår analys genom att kunna se samband och olikheter 
kring upplevelserna i individernas balans mellan arbete och fritid. Därefter följer de 
kategorifrågor som rör vårt teoriavsnitt där vi dels ville undersöka balansen för våra 
respondenter utifrån våra kategorier som står beskrivet ovan, vad som låg bakom den 
upplevda balansen och vilka strategier som tillämpas för att kunna upprätthålla balansen(se 
bilaga). Frågorna gällande våra kategorier började med en inledande fråga om deras 
upplevelse kring balans överlag. Tanken med denna fråga var att respondenten skulle få 
berätta fritt om sina upplevelser kring ämnet i sig. Beroende på hur respondenten besvarade 
frågan så ställdes följdfrågor på det som personen delade med sig av. För att kunna vidhålla 
ett bra flyt under intervjun så hade vi färdiga frågor som kunde komplettera intervjuprocessen 
vid fall av att respondenten skulle komma av sig eller av någon annan anledning. Samma 
strategi tillämpades sedan för de övriga kategorierna. Anledningen till struktureringen av 
intervjufrågorna var för att kunna nå själva roten till respondenternas upplevda balans. Genom 
detta så minimerades också risken för att vi skulle påverka respondentens svar. Även Trost 
(2010, s. 71) anser att respondenten ska styra intervjun och att forskarens vilja att få med 
mycket detaljer kan röra till den, snarare än att berika den. Han styrker även detta resonemang 
genom att poängtera det negativa med att besvära en respondent med allt för många frågor. 
 

3.5 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på en ostörd plats och varierade tidsmässigt. Majoriteten av 
intervjuerna blev mellan 30-45 minuter långa. En av intervjuerna avvek från detta tidsspann 
och blev cirka 15 minuter lång. Trots att längden på intervjuerna varierade så anser vi att vi 
fick ett rikt material att arbeta med. Sju av intervjuerna genomfördes på respondenternas 
arbetsplats i ett samtalsrum och två genomfördes i respondenternas hem. Att genomföra 
intervjuerna på en trygg och ostörd plats är enligt Trost (2010, s. 65) viktigt. 
Intervjupersonens hem är ofta en plats där intervjupersonen kan känna sig trygg, dock kan det 
vara en nackdel att utföra intervjuerna i respondentens hem. Det kan vara en plats för en rad 
olika distraherande faktorer. En telefon kan ringa, ett barn kan komma hem eller en hund kan 
kräva uppmärksamhet (Trost 2010, s. 65). Vi var därför noga med att vi fick vara ensamma 
med intervjupersonen under intervjun. Från intervjuerna som gjordes i respondenternas hem 
kunde vi inte uppleva någon påtaglig distraktion. Vi anser snarare att de intervjuerna vi 
utförde på respondentens arbetsplats hade mer distraherande faktorer än de vi gjorde hemma 
hos våra intervjupersoner. Här stötte vi på distraherande faktorer som till exempel hjärtlarm 
som gick hos patienter samt kollegor som var ovetandes av att en intervju genomfördes kom 
in i rummet. Denscombe (2014, s. 276) nämner just sjukhus som ett exempel när det kommer 
till stressiga arbetsplatser där det kan vara svårt att få en helt ostörd intervju. Vid intervjuerna 
då denna typ av distraktion inträffade så visade vi ändå full förståelse för detta och gjorde så 
gott vi kunde för att återuppta samma spår igen.       
 
Vi valde att genomföra intervjuerna med endast en intervjuare och en intervjuperson. Trost 
(2010, s. 66f) menar att det kan vara en fördel att vara två intervjuare vid intervjutillfället för 
att intervjun ska bli mer informationsrik än den kan bli om det enbart är en intervjuare. 
Anledningen till att vi trots det här valde att intervjua våra respondenter en och en är att det 
gynnade studiens effektivitet. Vi upplevde inte heller något större problem med att genomföra 
intervjuerna med endast en som intervjuade. Intervjuerna gick bra och hade ett gott flyt 
genom hela processen. Samtidigt så anser vi inte heller att två intervjuare hade varit till vår 



18 
 

nackdel då vi säkert hade kunnat komplettera varandra och förmodligen kunnat ställa frågor 
som den andra inte hade tänkt på.  Som vi tidigare nämnt så valde vi att enbart intervjua en 
person åt gången. Anledningen till det var att vi inte ville att intervjupersonerna skulle kunna 
påverka varandra och deras svar. Ett annat mer praktiskt skäl är att det kan vara svårt att höra 
vårt inspelade material om respondenterna skulle prata i mun på varandra. Enligt Trost (2010, 
s. 67) kan det vara problematiskt att intervjua flera personer samtidigt. De tystlåtna försvinner 
lätt bland de som är språksamma och skulle intervjuaren tysta ner de som pratar mycket kan 
stämningen bli spänd. 
 
Innan påbörjandet av intervjun är det enligt Denscombe (2016, s. 277) viktigt att forskaren 
bygger upp en tillit och får en god relation med respondenten. För att åstadkomma detta 
började vi med att introducera oss själva samt presenterade studiens syfte. Detta efterföljdes 
med en förfrågan gällande huruvida respondenten godkände att bli inspelad eller inte. Här 
informerades respondenten att uppgifterna som samlades in endast skulle användas för 
studiens syfte och skulle endast vara tillgänglig för oss. Denscombe (ibid) menar att de här 
bitarna bör falla på plats för att få till en avslappnad atmosfär för respondenten så att personen 
känner sig manad prata fritt om ämnet i fråga. Gällande atmosfären så tolkade vi det som att 
respondenterna kände sig avslappnade och inte hade några problem med att delge sin 
berättelse. Det var även ingen som hade några invändningar på vårt önskemål om att spela in 
intervjun. Intervjuerna spelades in genom våra mobiltelefoner och innan själva intervjun 
påbörjades gjordes tester för att få en så bra ljudupptagning som möjligt. Vi frågade även 
respondenterna ifall de undrade över något innan intervjun startade för att säkerhetsställa och 
bibehålla en god atmosfär.  
 
Väl under den påbörjade intervjun valde vi inte att föra några anteckningar. Detta då endast en 
av oss var på plats vid intervjutillfället. Vårt fokus låg istället på att vara lyhörd för 
respondenten för att kunna ställa relevanta följdfrågor till deras berättande. Denscombe (2016, 
s. 279f) anser att det mänskliga minnet är ett opålitligt sätt att fånga upp allt sker under en 
intervju. Gällande ljudinspelning som var aktuellt för denna studie menar Denscombe (ibid) 
att den icke-verbala kommunikationen och andra faktorer som kan ha betydelse ej kan fångas 
upp genom ljudupptagningar. Att föra kompletterande noteringar hade kunnat hjälpa oss att 
fånga mer av känslan som uppstod under intervjun. Samtidigt anser vi att anteckningar också 
hade kunnat vara en distraktion för respondenten och på så sätt störa dennes koncentration. 
Inga större svårigheter upplevdes varken från respondenterna eller från oss under intervjuns 
gång. Respondenterna tolkade vi kunna förstå innebörden av våra frågor och gav oss sina 
versioner. Ett par undantagsfall kom till i form då respondenten önskade ett exemplifierande 
av någon av våra följdfrågor. Detta var något som vi önskade undvika då risken att påverka 
svaren är tämligen stora. Lantz (2011, s. 65f) menar att intervjuaren och respondenten har en 
förmåga att påverka varandra. Detta brukar benämnas som intervjueffekter. I utgångspunkt 
ska intervjuaren vara väl medveten om att en ömsesidig påverkan finns. Denna påverkan ska 
försökas hålla på en så låg nivå som möjligt för att säkerhetsställa att empirin blir tillförlitlig. 
Exempel på orsaker som anser har en påverkande effekt är språkbruk, hur man formulerar en 
fråga och kroppsspråket som visas upp efter en fråga har ställts eller besvarats. I vårt fall då 
respondenten önskade ett exemplifierande så gjordes ett försök till att formulera exemplet så 
neutralt som möjligt för att minimera risken till att påverka svaret allt för mycket. 
Avslutningsvis för intervjuerna så tillfrågades respondenterna om de hade något mer att 
tillägga i frågan för att på så sätt öka möjligheten att fånga upp något som vi kunde ha missat. 
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3.6 Bearbetning av material  
När allt material var insamlat började vi bearbeta materialet. Då vi hade spelat in intervjuerna 
genom våra mobiltelefoner så blev första steget i bearbetningen att transkribera ljudfilerna.  
 
Transkribering innebär att konvertera det som har blivit sagt till textform. Transkribering är 
ett moment som kräver mycket tid då det som sagts ska till möjligaste grad ska registreras 
ordagrant. I denna process sedan är det upp till forskaren hur den väljer att transkribera 
ofullständiga meningar, skratt samt utfyllnadsord som kan indikera på en eftertänksamhet 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 220f). I vår transkribering har vi valt att ändra grammatiska fel 
och plockat bort de pauser som i vår mening inte hade betydelse för svarets innehåll. Efter att 
transkriberingen var färdigställd använde vi oss av kodning som hjälp för att lyfta fram kärnan 
i svaren och det som anses vara mest intressant för vår studie.  
 
Kodningens första steg enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 241) är att utifrån det 
transkriberade materialet hitta nyckelord som sammanfattar och som demonstrerar kärnan i 
det som sagts. Genom kodning får forskaren en överblick över sitt material och vilka delar 
som kan bli väsentliga för undersökningen. Enligt Rennstam & Wästerfors (2015, s 224) bör 
forskaren i början av kodningsprocessen gå in med ett öppet sinne för att kunna hitta mer 
spontana nyckelord. Efter den öppna kodningen går processen sedan in i en mer selektiv och 
fokuserad kodning där analytikern börjar begränsa sig mer och hålla sig till redan funna 
mönster och områden. I den här processen är det viktigt att respektera empirin och faktiskt 
utgå från vad som framkommit. Genom detta så undviker man att den egna förförståelsen 
färgar empirin allt för mycket. Samtidigt så menar Trost (2010, s. 149) att det inte finns några 
direkta spelregler när det kommer till analysering och bearbetning av material vilket vi tolkar 
som att det är relativt öppet huruvida forskaren väljer att genomföra kodningen. I vår 
kodningsprocess har vi tillämpat oss av både ett öppet sinne då vi ville vara öppna för ny eller 
oväntad information som vi inte hade tänkt på tidigare, samt en mer fokuserad inställning till 
det som rörde vår teoretiska referensram för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar.  
 
När transkriberingen av intervjuerna var färdiga skrev vi ut dem i pappersformat och satte oss 
och gick genom respondenterna och deras svar fråga för fråga. I respondenternas svar 
markerade vi de citat som vi tolkade vara det mest väsentliga för svaret. För meningarna som 
markerades gjordes sedan en kategorisering där vi försökte sammanfatta meningarna med ord 
som skulle beskriva “känslan” av svaret, samt att hitta samband till vår teoretiska referensram 
utifrån frågans kontext. Här nedan illustreras ett par exempel: 
 
“Att jobba inom det här yrket, man får tänka på att det blir ganska svårt med det 
sociala livet” - Acceptans, Strain-based conflict 
 
“Jag trivs jättebra på jobbet, jag vill inte missa jobbet” - Yrkesstolthet, frivillig 
tillgänglighet 
 
Genom denna tillämpning möjliggjorde att vi enklare kunde jämföra respondenternas svar 
med varandras för att kunna se likheter och skillnader i deras svar. En sammanfattning av det 
som var väsentligt gjordes sedan för varje respondent som vi sedan hade som underlag då vi 
skulle påbörja vår analys och resultatdel. 
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3.7 Forskningsetik  
En viktig del av forskningsetiken berör de frågor om hur de personer som deltar i forskningen 
som informanter eller respondenter behandlas. Respondenterna ska skyddas från både skador 
och kränkning i samband med forskningen, det här kallas för individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 12f). Det här kravet kan senare delas in i fyra andra krav. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera respondenterna om syftet till 
studien innan forskningen påbörjas (Patel & Davidsson 2011, s. 63). Det här har kravet har vi 
uppfyllt genom att informera våra respondenter innan intervjuerna inletts om studiens syfte. 
Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att de som deltar i studien själva har fått 
bestämma över sin medverkan (Patel & Davidsson 2011, s. 63). Alla har våra intervjupersoner 
har även fått bestämma om de vill bli inspelade eller inte samt hur mycket de vill medverka.  
 
Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att de personuppgifter som 
respondenterna lämnat ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det (Patel & Davidsson 
2011, s. 63). Konfidentialitet när det gäller materialet innebär att det enbart är vi som utför 
studien som kommer att ta del av det insamlade materialet och de uppgifter respondenterna 
lämnat (Patel & Davidsson 2011, s. 74). Innan intervjuerna genomfördes inleddes ett muntligt 
avtal gällande konfidentialitet och inspelning av materialet. Vi försäkrade intervjupersonerna 
om att endast vi som utför studien kommer att ta del av det inspelade materialet. Genom det 
muntliga avtalet uppfyllde vi det sista kravet som kallas för nyttjandekravet som innebär att 
de uppgifter vi samlat in under studien enbart får användas i forskningssyfte (Patel & 
Davidsson 2011, s. 63). Anledningen till att vi använde oss av ett inspelningsinstrument var 
för att det skulle bli enklare för oss att fokusera på det intervjupersonen berättade under 
intervjun samt att det skulle bli lättare att transkribera materialet efteråt. Trost (2010, s. 74) 
menar att fördelen med att spela in intervjuerna är att man kan lyssna till materialet i 
efterhand och fokusera på tonläge och ordval. En annan fördel är att transkriberingen av 
materialet blir mer exakt och går att skriva ut enklare (Trost 2010, s. 74).  
 
Innan vi började intervjua våra respondenter beskrev vi begreppet work-life balance för att ge 
intervjupersonerna en bättre bild av ämnet. Vidare förklarade vi för intervjupersonerna att de 
kommer att vara anonyma i vår studie i den mån att utomstående personer inte kommer kunna 
veta vem som har sagt vad samt att det insamlade materialet kommer att hanteras 
konfidentiellt.  

3.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra vilket gör att vi inte bara kan fokusera 
på det ena utan att diskutera det andra. Patel och Davidsson (2011, s. 102) menar att det finns 
tre tumregler när det kommer till validitet och reliabilitet. Den första lyder att hög reliabilitet 
inte kan ses som en garanti för hög validitet. Den andra är att låg reliabilitet genererar en låg 
validitet och den sista lyder fullständig reliabilitet är ett måste för en fullständig validitet 
(Patel & Davidsson 2011, s. 102).   
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En god validitet innebär att studien mäter det vi avser att mäta. I en kvalitativ studie mäts 
oftast och precis som i vårt fall abstrakta fenomen som till exempel upplevelser och 
inställning eller liknande. Att undersöka abstrakta fenomen kan göra det svårt att från början 
av studien avgöra om studien kommer att ha en god validitet (Patel & Davidsson 2011, s. 
102). Patel och Davidsson (2011, s. 102) menar att det finns olika sätt att säkerställa 
validiteten i en kvalitativ studie. Den vi har använt oss av kallas för innehållsvaliditet och 
innebär att forskaren använder sig av de begrepp som under litteraturstudien har visat sig ha 
stor betydelse för det område forskaren vill undersöka. Dessa begrepp ska sedan översättas till 
variabler som formuleras till frågor i vår intervju (Patel & Davidsson 2011, s.102). Patel och 
Davidsson (2011, s. 106) menar att validiteten i en kvalitativ studie inte enbart berör själva 
mätinstrumentet utan hela forskningsprocessen. När det kommer till datainsamlingen så 
kopplas validitet till forskarens förmåga att skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning 
av den studerade (Patel & Davidsson 2011, s. 106).  
 
Instrumentets reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om hur bra instrumentet vi använder oss 
av för att utföra vår studie kan motstå slumpinflytande av olika slag (Patel & Davidsson 2011, 
s.103). Reliabiliteten i en kvalitativ studie har inte samma innebörd som den har i en 
kvantitativ studie. I en kvalitativ studie bör reliabiliteten ses i förhållande till den situation 
som råder vid undersökningstillfället. Om en intervju istället fångar en unik situation anses 
det vara viktigare än att samma svar alltid erhålls. Därför mäts inte reliabiliteten i en kvalitativ 
studie på samma sätt som det gör i en kvantitativ studie (Patel & Davidsson 2011, s. 106). 
Patel och Davidsson (2011, s. 106) menar att begreppen validitet och reliabilitet när det 
kommer till kvalitativ forskning är så sammanflätade att forskare sällan använder sig av 
begreppet reliabilitet.  
 
Vi anser att vi har en god validitet då vi fokuserat vår intervjuguide utefter vår teoretiska 
bakgrund och därmed mätt det vi hade som avsikt att mäta. Vi anser också att vårt val av 
metod var rätt då vi inte hade kunnat få ett djupgående material med enbart enkäter eller 
observationer. Vi hade kunnat göra ett annat typ av urval för att förgylla vår studie och få mer 
spridning på våra respondenter. Dock var tiden knapp för den här studien och därför valde vi 
det alternativet som var mest tidseffektivt. Vi anser att det material vi har samlat in från våra 
intervjutillfällen är rikt och uppfyller studiens syfte och kan svara på våra frågeställningar på 
ett bra sätt.  

 
4 Analys och resultat  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för var vi har kommit fram i vår studie. Analysen 
kommer huvudsakligen ske utifrån våra tidigare nämnda frågeställningar: 
 

- Hur upplever sjuksköterskorna att de lyckas balansera arbete och övrigt liv? 
- Vilka faktorer påverkar den upplevda balansen respektive obalansen?  
- Hur gör sjuksköterskorna för att uppnå respektive bibehålla sin work-life balance?  



22 
 

Kapitlet kommer även innehålla andra fynd vi har gjort under studiens gång. Vi kommer 
att använda oss av citat för att illustrera sjuksköterskornas upplevelse samt att koppla 
citaten till det som återfinns under den teoretiska referensramen för studien.  

 

4.1 Våra sjuksköterskor och deras upplevda balans 
I det här avsnittet ska vi redogöra för hur sjuksköterskorna upplever deras balans mellan 
arbete och övrigt liv. Vi kommer även att redogöra för vad vi har sett som de största 
konflikterna våra sjuksköterskor upplever när det gäller deras upplevda work-life balance.  
 
Sjuksköterskorna vi har intervjuat uttrycker en stark vilja att separera sfärerna. Det vi kan se 
är att våra respondenter har en större vilja att hålla arbetslivet borta från sitt privata liv än sitt 
privatliv från arbetslivet. Det här tolkar vi som att våra sjuksköterskor upplever att sfären för 
arbetsliv gärna tar överhanden i deras liv rent tidsmässigt och energimässigt. Vi ser att det är 
en svårighet för de flesta sjuksköterskor att separera de båda sfärerna. De sjuksköterskor vi 
har intervjuat i den här studien uttrycker att en bra balans för dom handlar om att kunna 
släppa arbetet när de är hemma och tvärtom när de är på arbetsplatsen. För vissa handlar det 
om att inte stressa över arbetet när de är hemma och för vissa handlar det om chansen till 
återhämtning. Oavsett vad balans betyder för våra enskilda respondenter kan vi förstå att de 
flesta rent allmänt upplever en bra balans mellan arbete och övrigt liv. Vi kan se ett tydligt 
mönster där våra sjuksköterskor försöker separera de båda sfärerna från varandra och i 
synnerhet arbetslivet från privatlivet. Vad vi förstår när vi kommer djupare in på ämnet så är 
det där de flesta sjuksköterskorna finner ett problem. Det här är knappast någon nyhet då vi i 
vår litteratur inför den här studien har funnit att det ofta är arbetslivet och dess sfär som 
inkräktar på sfären för det övriga livet. Eftersom begreppet balans är så individanpassat 
förstår vi att det som anses vara balans för en individ inte behöver betyda samma sak för en 
annan. Dock kan vi utifrån våra sjuksköterskors utsagor förstå att de flesta upplever en viss 
balans mellan arbetslivet och privatlivet. Men givetvis finns det undantag.  
 
Trots att de vi intervjuat uttryckt att de upplever en viss balans så ser vi att det snarare handlar 
om en obalans för en del av sjuksköterskorna i studien ju djupare in i intervjuerna vi kommer. 
Här tar sfären för arbetslivet helt överhanden och utgör ett hot för sjuksköterskornas privata 
liv. Citaten nedan är några exempel på hur vissa sjuksköterskor upplever att det råder en 
obalans snarare än en balans.  
 

Ett socialt liv är i stort sett uteslutet. 
 

Man har inget privatliv.  
 

Även om det ibland känns som att man inte har ett privatliv. 
 
Citaten ovan visar en tydlig bild av hur balansen inte alltid är ett faktum. Här porträtteras en 
bild av hur sjuksköterskorna anser sig sakna ett privatliv eller ett socialt liv överhuvudtaget 
vilket är en illustration av en grov obalans som råder. Det här får oss att ställa frågan; vad 



23 
 

beror det på att vissa upplever en god balans och vissa en grov obalans? Vi tror att det finns 
flera olika förklaringar till varför det ser ut såhär. En av dessa tror vi har en koppling till 
anställningstiden och erfarenheten de olika sjuksköterskorna har. De som uttryckt att de inte 
har något privatliv eller upplever att de har för lite fritid har alla varit relativt nya på sin 
arbetsplats. Därför tror vi att en faktor till att vissa upplever en bättre balans än andra kan ha 
att göra med hur lång erfarenhet de olika sjuksköterskorna har på avdelningarna. Vi kan se ett 
mönster där de som arbetat kortare tid på en avdelning upplever att de har svårt att balansera 
de båda sfärerna medan de som har längre erfarenhet har lättare att balansera arbete och övrigt 
liv. 
 

Nu har jag det, men hade du frågat mig för ett år sedan hade jag inte 
kunnat säga det. 

 
Men jag är ganska ny här så just nu känner jag att jag inte har 
tillräckligt mycket fritid. 

 
Det här är exempel på citat som stärker vår teori om att erfarenhet och senioritet på en 
avdelning gör det lättare för individerna att balansera arbete och övrigt liv. Det här grundar vi 
i att de som har längre erfarenhet har uttryckt att de har lättare att säga nej till extra pass samt 
att de har lättare att släppa arbetet när de är lediga än de hade när de var nya på arbetsplatsen. 
Det här kommer vi att diskutera vidare senare i avsnittet.   
  
Den tidsbaserade konflikten är den konflikten som vi ser är ett stort problem för de 
sjuksköterskor som upplever att de har en dålig balans mellan arbete och övrigt liv. Denna 
konflikt innebär att tid som ägnas åt en sfär tar tid från den andra sfären (Noon et. al 2013, s 
343). I våra sjuksköterskors fall handlar det om att arbetet tar tid från det övriga livet. Dock 
kan vi se att den här konflikten ofta uppstår då det förväntas att sjuksköterskorna ska kunna 
arbeta ett längre pass eller ta ett extra pass ovanpå det pass de redan arbetat. Som vi nämnt i 
vår teori så kan den tidsbaserade konflikten ta två olika former. Den formen vi ser som 
dominant i vårt resultat av de intervjuer vi har gjort med våra sjuksköterskor är den som 
Greenhaus och Beutell (1985, s. 78) beskriver som en upptagenhet i en sfär som gör det svårt 
eller omöjligt att vara tillgänglig i den andra. Det här kan illustreras i citatet nedan.  
 

Man kan känna ibland att det förväntas att man ska kunna ta pass med 
ganska kort varsel och det händer att dom byter en från ett pass till ett 
annat och förväntar sig att det ska funka. Och det gör det inte alltid, 
även om det ibland känns som att man inte har ett privatliv så har man 
ju ändå det. Ibland har man planerat grejer och då är det inte okej att 
bli omkastad i sitt schema hur som helst.  

 
Här beskrivs ett dilemma de flesta sjuksköterskor i vår studie verkar står inför. Ett krav på 
tillgänglighet som de har svårt att varken förutse eller kontrollera. Här handlar det om ett 
oförutsägbart krav på tillgänglighet som ställs på sjuksköterskorna som gör det svårt att 
planera något utanför den ordinarie arbetstiden. Begreppet oförutsägbar tillgänglighet innebär 
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att kravet på tillgänglighet uppstår snabbt och med kort varsel. Om dessa krav uppstår ofta kan 
de leda till frustration och konflikter (Bergman 2011, s. 109f). Vi anser att den här 
frustrationen och de konflikter som kan uppstå i samband med kravet på oförutsägbar 
tillgänglighet speglar sig bra i det ovanstående citatet. Här uttrycker intervjupersonen en 
frustration över att det förväntas att det bara ska fungera för sjuksköterskor att kasta om i 
schemat på kort varsel. Vilket vi kan se att det inte alltid gör och då tas tid från en sfär till en 
annan vilket skapar en obalans.  
 
Noon m.fl. (2013, s. 342) menar att den tidsbaserade konflikten är den vanligaste konflikten 
som skapar obalans mellan arbetslivet och det övriga livet. Trots att den tidsbaserade 
konflikten enligt litteraturen ofta är den konflikten som skapar störst problem för individer 
och deras work-life balance så kan vi se att den inte är den dominerande faktorn till obalans 
hos våra sjuksköterskor. För många av våra sjuksköterskor så handlar det om stress- och 
energirelaterade problem. Här ser vi att den stress-baserade konflikten är ett större problem än 
den tidsbaserade konflikten är. Den stress-baserade konflikten innebär att en påfrestning eller 
stress från en sfär gör det svårt att fullfölja sina skyldigheter i den andra sfären (Noon et. al 
2013, s. 343, Drobnic 2011, s. 7). Här upplever våra respondenter att de ofta saknar energi 
eller ork till att göra de saker de egentligen har lust att göra när de kommer hem från arbetet. 
Detta framgår av nedanstående citat.    
 

Det handlar nog mest om energi, när du går härifrån så orkar du inte, 
du orkar inte vara social för du har pratat en hel dag, eller så orkar du 
inte höra din egen röst, och inte heller ta in vad någon annan säger. 

 
Det framgår tydligt att det ofta råder en brist på energi hos sjuksköterskorna vi intervjuat. De 
uttrycker att det finns saker som de gärna hade velat göra men att det sällan finns tid och 
energi för de sakerna. Några uttrycker att de får avstå från träning för att de inte har någon 
energi kvar efter en arbetsdag och vissa uttrycker att de får avstå från att umgås med vänner 
och familj för att de inte orkar. Det här utgör med andra ord en grov obalans mellan arbete och 
övrigt liv för våra sjuksköterskor. Här ser vi att stressen som arbetslivet utsätter 
sjuksköterskorna för gör det nästintill omöjligt att orka göra något i sfären för det privata livet.  
 

Du är så psykiskt utmattad och trött efter ett pass där man har haft 
mycket att göra. 

 
Vad vi förstår så upplever många av våra sjuksköterskor en stress på arbetet nästan varje dag 
och att det gör det svårt att orka göra något efter arbetet är slut. Vi kan också se att stressen i 
arbetet försvårar för just arbetet. De upplever att de ibland inte hinner med det de absolut 
måste hinna med under en dag och att det händer för mycket på en och samma gång.  
 

Jag har för dålig tid för det arbetet som jag vill göra. Det kan vara både 
att det är mycket arbetsuppgifter som ska utföras under en viss tid eller 
att man hela tiden blir avbruten för att det är mycket som händer. 
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Det här är ett av många citat som beskriver samma problem. Det här får oss att förstå att den 
stress-baserade konflikten är den största konflikten av de alla när det kommer till våra 
sjuksköterskors upplevda balans eller obalans. Här upplever våra sjuksköterskor att de inte ens 
har tid att göra det de måste göra på en dag. De stressar igenom dagen och blir så psykiskt 
utmattade när dagen är över att de inte orkar göra något annat när de väl kommer hem. Eklöf 
(2017, s. 33) beskriver att stress är en stor bidragande faktor till sjukdom och att individer som 
lever i ett konstant stresstillstånd ligger i riskzonen för stressrelaterade sjukdomar. Vi kan med 
andra ord säga att av de sjuksköterskorna vi har intervjuat så ligger många av dom i riskzonen 
för att utveckla sjukdomar i samband med den konstanta stress de lever med på arbetsplatsen.  
 
Våra sjuksköterskor beskriver också att en stress de upplever när de väl är lediga från arbetet. 
Många av de sjuksköterskor vi har intervjuat uttrycker att de själva ställer krav på sig att ha ett 
privatliv utanför arbetet även fast de inte alltid orkar det. Noon, Blyton och Morell (2013, s. 
342) beskriver att en stress som kan uppstå när sfären för arbetslivet inkräktar och tar större 
utrymme i livet än sfären för det privata livet gör är att individen känner ett krav på att hitta på 
saker de dagar de faktiskt väl är lediga. Vi kan se att våra sjuksköterskor upplever dessa krav 
samtidigt som de sällan orkar tillgodose dessa krav. Våra sjuksköterskor uttrycker att de gärna 
vill hitta på saker på sin lediga tid men saknar orken och energin att göra det. Ofta handlar det 
om att de antingen är för trötta efter ett arbetspass och därför inte orkar göra något annat än att 
ligga i soffan. I vissa fall handlar det om att när de väl har en ledig dag så orkar de inte göra 
något annat än att försöka återhämta sig och ladda inför arbetspasset som komma skall. Här 
ser vi en konflikt våra sjuksköterskor har svårt att hantera. De uttrycker att de gärna vill men 
ofta inte orkar vilket verkar skapa en inre frustration hos sjuksköterskorna. Vi kan se att vissa 
sjuksköterskor trots låg energi försöker göra de saker de gärna vill göra ändå.  
 

Jag brukar försöka att göra det jag brukar göra på fritiden och det man 
tycker är kul ändå även fast man kanske är trött. 

 
Vi tycker att det här citatet är ett bra exempel på det dilemmat sjuksköterskorna står inför. Vila 
eller tvinga sig till att göra det de gärna gör. Det här citatet speglar också en lösning på 
problemet. Våra sjuksköterskor uttrycker att den här konflikten hade kunnat lösas genom att 
de kan vara lediga flera dagar på rad. Vi upplever det som att det är vad de flesta 
sjuksköterskorna önskar för att klara av den nivå av stress de faktiskt hanterar på 
arbetsplatsen.  
 
Under vår studie har det visat sig att den beteende-baserade konflikten inte är ett stort 
problem. Det kan vara så enkelt att den konflikten inte är lika applicerbar på sjuksköterskor 
som på andra yrkesprofessioner.  
 

4.2 Konsten att säga nej, släppa arbetet och våga värdera sin egen tid  
I det här avsnittet kommer vi att diskutera vikten av att kunna säga nej. Det här har visat sig 
ha en stor betydelse för våra sjuksköterskors upplevda balans. Likaså har det visat sig att 
konsten att släppa arbetet när man kommer hem också har en stor betydelse för 
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sjuksköterskornas work-life balance. Vi inleder med ett citat nedan som vi tycker illustrerar 
sjuksköterskornas utveckling kring konsten att säga nej.  
 

Tidigare var jag sån att jag alltid ställde upp om de ringde från jobbet 
[...]. Jag är bättre på att säga nej om dom frågar. 

 
Som vi tidigare nämnt visade det sig under studiens gång att de som arbetat en längre tid hade 
enklare att säga nej till att ta extra pass. Dock är det här något som de har utvecklat under 
deras tid på arbetet. I flera av fallen uttrycker sjuksköterskorna att de var mer villiga att ta 
extrapass och ställa in sina planer i det privata livet för att kunna vara tillgängliga på 
arbetsplatsen i början av sin karriär än vad de är i dagsläget. 
 

Innan var det att det slog över, man ville vara tillgänglig hela tiden för 
man är villig att arbeta när man har ett nytt jobb och man tycker ju att 
det är väldigt roligt givetvis att vara på jobbet. Men det kommer till en 
gräns där man känner att ens fritid är väldigt mycket värd också och att 
man måste få säga nej. 

 
Det här handlar inte om en lathet eller en arbetsskygghet. Vi tror att det handlar om precis 
som ovanstående citat illustrerar, en gräns för hur mycket arbetet kan kräva. Våra 
sjuksköterskor visar inte på något sätt en ovilja till att arbeta. Snarare tvärtom. De älskar sina 
jobb men även de som älskar sina jobb känner att det finns en gräns för vad som är rimligt. 
Det här är något vi kan se ett mönster i när vi intervjuar de sjuksköterskor som inte har arbetat 
lika länge som de sjuksköterskor vi diskuterar ovan.  
 

Jag trivs jättebra på jobbet, jag vill inte missa jobbet. [...] Det händer 
att jag går lite senare för att jag prioriterar jobbet. [...] Jag vill göra mitt 
bästa så jag prioriterar jobbet istället för privatlivet. 

 
Här porträtteras en större vilja att vara tillgänglig för arbetet än en vilja att vara hemma. Vi 
kan se ett mönster genom alla våra intervjuer där våra sjuksköterskor gör sig mer tillgängliga 
till arbetet än till det övriga livet. Dock upplever vi inte att det ses som något positivt i den 
bemärkelsen som det uttrycks i det ovanstående citatet. Våra respondenter uttrycker att de gör 
sig mer tillgängliga för arbetslivet än till sitt privatliv, dock upplever vi sjuksköterskorna har 
en negativ underton till att de gör som de gör. Det kan handla om ett upplevt krav på 
tillgänglighet eller ett medvetet eget val att göra sig mer tillgänglig. Bergman (2011, s. 107) 
menar att individens drivkraft och motiv är en viktig del i hur energin ska disponeras mellan 
de båda sfärerna. Här kan vi se en konflikt som uppstår när sjuksköterskorna måste välja var 
deras energi ska disponeras. Även om sjuksköterskan i citatet ovan inte verkar missnöjd med 
den situationen så ser vi att sfären för arbetslivet tar större plats än sfären för det övriga livet.  
 
Vi kan se att vikten av att kunna släppa arbetet när man är hemma är stor hos våra 
sjuksköterskor. Det visar sig att det spelar en stor roll för den upplevda balansen. De 
sjuksköterskor som uttrycker att de har svårt att släppa arbete när de är hemma visade sig 



27 
 

även uppleva sin work-life balance som svårhanterlig. De upplever att de har svårt att 
balansera arbete och övrigt liv eftersom arbetet inte enbart förhåller sig till arbetsplatsen utan 
att det även följer med hem ofta. Vissa uttrycker att de är bättre på att släppa arbetet när de 
går hem för dagen och även dessa visade sig uppleva en bättre balans mellan arbete och övrigt 
liv. De nedanstående citaten är alla exempel på hur våra sjuksköterskor upplever att konsten 
att släppa arbetet påverkar deras work-life balance.  
 

Nu känns det som det är någon form av balans. Sen finns det vissa 
dagar när jag tar med det hem fortfarande men det är inte det här att 
jag är på jobbet när jag sover också. Att man drömmer om det.  

 
När jag var ny var det svårt att släppa jobbet. När man kom hem tänkte 
man på sina patienter och tänkte att man hade dödat någon eller att 
nästa gång man kommer till jobbet så skulle alla vara arga på en och 
då hade man mycket sämre balans mellan privatliv och arbetsliv för att 
man tänkte på jobbet hela tiden när man var hemma.  

 
Här kan vi se att sjuksköterskorna berättar om hur de upplevde att det var när de var nya på 
arbetsplatsen och inom sjuksköterskeyrket. Vi kan se att även här spelar senioritet och 
erfarenhet en stor roll i hur respondenterna upplever balansen mellan arbete och övrigt liv. De 
ovanstående citaten visar en bild av hur det kan se ut för nya sjuksköterskor när de träder in i 
arbetslivet.  
 
Något som framgår tydligt är att våra sjuksköterskor använder sig av många olika knep för att 
balansera arbetslivet och det övriga livet. Det finns ett visst mönster i vår studie när det 
kommer till hur sjuksköterskor som upplever att de har en god work-life balance gör för att 
uppnå respektive bibehålla sin work-life balance. De saker som utmärker sig för dessa är 
bland annat arbetstidsförläggningen, konsten att säga nej samt att släppa arbetet när de är 
hemma som vi tidigare redogjort för. En del av våra sjuksköterskor upplever att på det sättet 
deras schema är uppbyggt ger möjligheten till att enklare balansera arbete och övrigt liv. 
Några av våra sjuksköterskor har möjligheten att bestämma själva om de vill arbeta mer eller 
mindre vissa veckor.  
 

Den här veckan vill jag inte jobba mer än 75 procent och då gör jag 
inte det. En annan vecka kanske jag jobbar mer så det tycker jag 
underlättar. 

 
Här ser vi att schemats förläggning kan vara en faktor som ger en möjlighet till en bättre 
balans mellan arbete och övrigt liv. Dock ser det inte ut på det här sättet för alla våra 
sjuksköterskor. Vi kan se att schemat och dess förläggning skiljer sig markant från avdelning 
till avdelning. Medan de sjuksköterskor vi exemplifierar i citatet ovan kan välja att arbeta mer 
eller mindre vissa veckor verkar detta vara en omöjlighet för andra sjuksköterskor på andra 
avdelningar.  
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Det känns som att ens tid är arbetet. Så har det känts hittills [...] på 
grund av sättet dom lägger upp schemat på, hur man arbetar så blir det 
nästan omöjligt att träffa andra utanför jobbet. 

 
Här uttrycker vår intervjuperson den negativa inverkan schema-förläggningen kan skapa för 
en individ. Vi ser en koppling till en god balans för de sjuksköterskor som har större möjlighet 
att påverka sina arbetstider och en sämre balans mellan arbete och övrigt liv för de 
sjuksköterskor som inte har den möjligheten. Arbetstidsförläggningen har alltså visat sig ha en 
stor betydelse för hur våra sjuksköterskor upplever samt har möjligheten att bibehålla 
respektive uppnå en bra work-life balance. Andra faktorer som visat sig ha en stor betydelse 
för hur sjuksköterskorna upplever sin work-life balance är bland annat krav, kontroll och 
socialt stöd från kollegor. Det här ska vi redogöra för i nästa avsnitt.  
 

4.3 Krav, kontroll och det sociala stödet 
I det här avsnittet ska vi redogöra för hur krav, kontroll och det sociala stödet påverkar våra 
sjuksköterskors upplevda work-life balance. Vi kommer att diskutera våra fynd med hjälp av 
teori, citat och egna utsagor.  
 
Eklöf (2017, s. 51) beskriver krav utifrån tre olika kategorier, kognitiva krav, emotionella 
krav och kvantitativa krav. Dessa ställer olika krav på en individ. De kognitiva kraven ställer 
krav på tankeförmåga, uppmärksamhet på signaler från omgivningen samt att fatta beslut som 
individen inte alltid är så bekväm med. Det andra kravet som Eklöf diskuterar är de 
emotionella kraven vilket innebär att det ställs krav på individen att uppvisa eller hålla sig för 
att visa vissa känslor i samband med sitt arbete. Det sista kravet handlar om arbetets tempo 
samt mängden av arbete och kallas för det kognitiva kravet. 
 
Alla dessa krav kan vi se ställs på våra sjuksköterskor dagligen. Det förväntas att de ska 
kunna fatta viktiga och snabba beslut om en patient i akutläge. Likaså förväntas 
sjuksköterskorna vi intervjuat maskera eller agera vissa känslor som inte stämmer överens 
med vad de egentligen känner. Det kvantitativa kravet är ett faktum för sjuksköterskor där det 
ställs krav på att de ska orka med ett visst tempo och att de ska klara av att göra flera saker 
samtidigt. Vi ser ett tydligt mönster där våra sjuksköterskor upplever att de kvantitativa 
kraven är höga på dom.  
 

Det är oftast det att man inte hinner med vissa saker. Det händer 
mycket på en gång ibland. 

 
Citat som dessa är återkommande i vår studie och beskriver på ett bra sätt hur de kvantitativa 
kraven ofta är höga på våra sjuksköterskor och hur dessa bidrar till den stress vi diskuterat i 
tidigare avsnitt. Det här är ett faktum för alla sjuksköterskor i vår studie.  
 
Precis som Eklöf (2017, s. 51f) beskriver behöver inte dessa krav vara något negativt för 
individen. Det blir dock det när individen upplever att kraven är för höga och att individen 
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inte har någon möjlighet att kontrollera dessa krav samt att det fattas ett socialt stöd från 
antingen kollegor eller chefer. Vi kan se en tydlig koppling till våra sjuksköterskor när vi 
diskuterar krav och kontroll och dess negativa konsekvenser. Många av våra sjuksköterskor 
beskriver en hopplöshet när det kommer till de kontrollmöjligheter de har för att hantera de 
kvantitativa krav som ställs. De upplever att de har väldigt få chanser till att kontrollera de 
krav som ställs på dom angående arbetets tempo. Det nedanstående citatet beskriver hur de 
krav som ställs ger våra sjuksköterskor en stress som är svår att hantera.  
 

Att man känner sig otillräcklig både gentemot patienterna, att man inte 
hinner ge den vård man hade velat men också gentemot sina kollegor 
för att man inte hinner hjälpa till. Det är en stor stress. [...] Det är 
mycket att hålla koll på och vi är personen som står i mitten och så 
kommer det personer runt omkring och de frågar ju oss sjuksköterskor, 
och det kan bli stressigt ibland. 

 
Ett område där vi ser att sjuksköterskorna har en viss kontrollmöjlighet är schemat och 
arbetets förläggning. De har möjligheten att byta pass med varandra om de vill eller behöver 
vara lediga. Detta har vi sett en stor tacksamhet över. Dock tar möjligheterna till kontroll slut 
här och det ser vi som en stor frustration hos våra sjuksköterskor.  
 
När vi diskuterar krav och kontroll är det viktigt att inte glömma bort begreppet socialt stöd. 
Detta har visat sig ha en stor betydelse för hur våra sjuksköterskor i den här studien upplever 
de krav som ställs på dom. Enligt House (1981 refererad i Eklöf 2017, s. 83) innehåller det 
sociala stödet fyra olika delar. Två av dessa aspekter ser vi har en fundamental påverkan på 
hur våra sjuksköterskor upplever de krav som ställs på dom. Dessa är det instrumentella stödet 
och det emotionella stödet. Det instrumentella stödet handlar om en praktisk tillgång till hjälp 
och det emotionella stödet handlar om möjligheten att få hjälp att bearbeta känslomässiga 
påfrestningar tillsammans med sina kollegor (Eklöf 2017, s. 83f). Det här stödet ser vi har en 
stor betydelse för våra sjuksköterskor för att de både ska trivas på arbetsplatsen samt att de 
ska klara av de krav som ställs på dom dagligen. Citatet nedan illustrerar vilken betydelse det 
sociala stödet har för våra sjuksköterskor.  
 

Ofta så tycker jag att jag får ett bra stöd från mina kollegor och då 
känns det bättre. Speciellt som ny när man kanske inte vet vad som får 
förväntas av en. Att ta det med mina sjuksköterska-kollegor och 
diskutera igenom och skönt att hitta något att stå på.  

 
Det som genomlyser i det här citatet är att kollegorna spelar en enormt stor roll för våra 
sjuksköterskor. I vissa fall är det till och med det sociala stödet från kollegorna som gör att de 
klarar av arbetsdagen. Vi kan konstatera att det sociala stödet är stort från sjuksköterskornas 
håll gentemot varandra. Dock så kan vi se ett mönster där de flesta av våra sjuksköterskor 
upplever att det saknas ett socialt stöd från chefernas sida. Här nedan kan vi se ett exempel på 
när det sociala stödet från cheferna inte finns.  
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Som relativt ny sjuksköterska är det ibland för hög press på att reda ut 
väldigt allvarliga hjärtstopp där jag känner att jag inte har fullt stöd. 
Min arbetsgivare säger att alla måste lära sig någon gång, man blir 
inkastad i det. Man får inte vara ny så länge i den bemärkelsen när det 
gäller liv och död. 

 
Intervjupersonen upplever att arbetsgivaren i det här fallet inte har varit något större stöd i 
allvarliga situationer. Som vi nämnde tidigare så är det sociala stödet enormt viktigt för att 
individer på en arbetsplats ska känna tillfredsställelse. Det sociala stödet från chefernas håll 
visade sig vara näst intill obefintligt på de flesta avdelningarna våra sjuksköterskor arbetar på. 
 Vi ser även ett annat mönster när det kommer till just chefernas beteende gentemot sina 
anställda. Det som framgår tydligt i vår studie är att medan sjuksköterskorna löser problemen 
som en grupp så lyser cheferna med sin frånvaro. Vi kan även se här att vissa av de 
sjuksköterskor vi intervjuat upplever att cheferna ofta spelar på det dåliga samvetet när det 
kommer till att ta extrapass och att arbeta övertid.  
 

Man kan känna från cheferna att ens fritid inte spelar så stor roll [...]. 
Jag tycker att det finns en moral eller vad man ska säga inom 
sjukvården framförallt att man ska ställa upp, och ställer man inte upp 
så sviker man sina kollegor. Det kan anspelas på det ibland av cheferna 
[...]. Dom spelar på det dåliga samvetet.  

 
Flera av våra sjuksköterskor uttrycker att de upplever att cheferna spelar på deras dåliga 
samvete. Här speglas en moral och en kultur där varje medarbetare förväntas vara den goda 
arbetaren och alltid vara tillgängliga när cheferna ber om det. Trots att en del av våra 
sjuksköterskor uttrycker att det ser ut såhär på deras avdelning ser vi ändå en vilja att ställa 
upp för att inte förstöra för sina kollegor. Här ser vi en tydlig vilja hos sjuksköterskor att 
underlätta för varandra. Det här tror vi beror på att de alla sitter i samma situation och om de 
inte hjälper varandra med sina problem så fungerar det inte. Följande citat beskriver detta: 
 

Där känner jag en moralisk press att ställa upp mer än vad jag orkar 
ibland. Det ligger lite i att arbetsgivaren ställer krav på ens 
medmänsklighet. 

 
Man jobbar i grupp inom vården så man måste ta hänsyn till resten av 
gruppen och resten av avdelningen. Man känner att man inte vill svika 
den här gruppen, därför gör man inte som man helst hade velat göra. 

 
De här citaten speglar en paradox mellan ett krav på tillgänglighet samtidigt som 
sjuksköterskorna upplever att de gärna vill ställa upp. Här blir det svårt att veta om det handlar 
om en frivillig eller ofrivillig tillgänglighet eftersom det som bestämmer om tillgängligheten 
är frivillig eller påtvingad är individens upplevelse av tillgängligheten (Bergman 2011, s. 114). 
Samtidigt som sjuksköterskorna uttrycker att de upplever att det ställs krav på ett negativt 
sätt att de ska finnas tillgängliga så uttrycker de också att de vill ställa upp för varandra. 
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Därför är det svårt att avgöra om det är en frivillig eller påtvingad tillgänglighet. Dock kan vi 
genom de citaten ovan anta att det handlar om både en frivillig och en påtvingad 
tillgänglighet. Den frivilliga tillgängligheten infinner sig när sjuksköterskorna hjälper varandra 
med att byta pass eller ta ett extra pass för någon annan. Den påtvingade tillgängligheten 
infinner sig när cheferna hör av sig och nästan kräver att våra sjuksköterskor ska ta ett extra 
pass.  
 

4.4 Flexibilitet och dess påverkan 
I det här avsnittet redogör vi för de fynden som har gjorts kring begreppet flexibilitet och 
arbetstidsförläggning. Vi kommer att diskutera de negativa och de positiva aspekterna av 
flexibiliteten och dess påverkan på den upplevda balansen respektive obalansen.  
 
Det är välkänt att sjuksköterskor ofta arbetar skift och oregelbundna tider. Vi kan se att vissa 
av våra sjuksköterskor upplever det som något positivt och att vissa av sjuksköterskorna 
upplever det som något extremt negativt. Grönlund (2004, s. 80f) menar att flexibla 
arbetstider kan vara ett sätt för individer att enklare förena arbete och övrigt liv. Hon menar 
även att det därför bör betraktas som ett positivt hjälpmedel. Grönlund (2004, s. 174) menar 
att trots den positiva inverkan flexibla arbetstider kan ha på balansen mellan arbete och övrigt 
liv så medför den ofta negativa krav och villkor på flexibilitet. Det här är något vi kan se i vårt 
resultat för den här studien. Vissa upplever de flexibla arbetstiderna gynnar medan vissa 
upplever att de missgynnar deras balans mellan arbete och övrigt liv.  
 

Jobbar man inom sjukvården kan man inte förvänta sig att det ska 
vara.. det är ju obekväma, oregelbundna tider. Det är oundvikligt och 
det får man räkna med när man pluggar till sjuksköterska. 

 
Att arbeta inom det här yrket, man får räkna med att det blir ganska 
svårt med det sociala livet.  

 
Här kan vi utläsa en kraftig obalans som de flexibla och oregelbundna arbetstiderna kan 
medföra. Några av våra sjuksköterskor uttrycker att eftersom schemat är så oförutsägbart så 
ger det heller ingen möjlighet till att planera längre fram i tiden. Den lösning våra 
sjuksköterskor använder sig av flitigt i situationer där de måste vara lediga är att byta pass 
med varandra. Många av våra sjuksköterskor uttrycker att möjligheten till att kunna byta pass 
är en viktig del i hur de lättare ska kunna balansera arbete och övrigt liv.  
 

Möjligheten att byta pass med varandra och vi har väldigt öppen 
kultur i det, man byter pass med varandra och hjälper varandra, det 
funkar väldigt bra. 

 
Återigen ser vi hur sjuksköterskorna hjälper varandra med sina problem, oavsett om det 
handlar om ett passbyte eller stöd i arbetsdagen så verkar det vara så att de alltid finns där för 
varandra som ett team.  
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Som vi nämnde tidigare så ser vissa av våra sjuksköterskor den flexibla arbetstiden och dess 
oregelbundenhet som något positivt som främjar balansen mellan arbete och övrigt liv. 
Nedanstående citat är ett exempel på hur sjuksköterskorna upplever de flexibla och 
oregelbundna tiderna som en positiv tillgång.  
 

Det påverkar ibland negativt men ibland positivt. Jobbar man kväll så 
börjar man så sent på dagen att man hinner göra ärenden eller man har 
sin fritid på förmiddagen. Så ibland kan det vara positivt för då kan 
man göra ärenden som man normalt sett måste lägga på en helg kan 
man göra på en helt vanlig vardag.  

 
Vissa av våra sjuksköterskor har ställt krav på att endast arbeta regelbundna tider, inga helger 
eller röda dagar för att de skulle börja arbeta på avdelningen. Trots detta så ansåg dessa sig 
ändå ha svårt att kombinera sitt arbetsliv med sitt privatliv. Det här betyder alltså att 
regelbundna tider som så många av våra sjuksköterskor efterfrågar kanske inte alltid medför 
en lösning på problemet med balansen mellan arbete och övrigt liv. Det som blir intressant här 
för oss är att arbetstiderna inte verkar ha så stor inverkan på den upplevda balansen respektive 
obalansen mellan arbete och övrigt liv. Även här precis som i många av våra andra 
sjuksköterskors fall så låg problemet i att det inte fanns någon energi eller ork kvar efter en 
arbetsdag till att göra något individerna tycker är kul. 
 

4.5 Meningsfullt arbete, acceptans för yrket och gemenskap 
I det här avsnittet diskuterar vi hur stor vikt det meningsfulla arbetet har för våra 
sjuksköterskor och hur en viss acceptans råder kring hur förhållandena på arbetsplatsen ser ut.  
 
Vi kan se att våra sjuksköterskor värderar att deras arbete är meningsfullt i våra intervjuer. 
För vissa är det anledningen till att de arbetar med det de gör. Här uttrycker våra 
sjuksköterskor att det handlar om meningsfulla arbetsuppgifter för att inte känna sig som en 
av många. För andra handlar det om att hela arbetet ska betyda något. Det ska inte enbart vara 
ett arbete.  Citaten nedan anser vi belyser hur meningsfullhet anses vara viktigt för våra 
respondenter.   
 

Jag vill ha meningsfulla arbetsuppgifter på jobbet, att det är väldigt 
viktigt…när jag är på väg till jobbet så vill jag känna att jag har ett 
meningsfullt arbete med mina uppgifter, att det är någonting jag vill 
göra, att jag kommer dit och vill göra dem uppgifterna…att känna att 
jag gör någon skillnad för min personliga del också...att jag behöver 
känna mig som något annat än någon som bara fyller en schemaroll. 

 
Jag vill inte ha ett arbete dit jag bara går för att jag behöver, jag vill att 
det ska betyda någonting. Det är därför jag jobbar med detta.  
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När vi intervjuat våra sjuksköterskor så upplever vi att finns en viss acceptans kring hur det 
fungerar inom vården som yrke. Vi upplever det som att det ofta är en obalans för de flesta 
trots att de själva upplever att de har en balans mellan arbete och övrigt liv. Det här kan vara 
så enkelt att det endast beror på att ordet balans och vad det betyder för olika individer skiljer 
sig från hur vi ser på balans. Men vi tror också att det handlar om att sjuksköterskor och 
personal inom vården får acceptera en viss obalans mellan arbete och övrigt liv i högre 
utsträckning än andra yrkesprofessioner.  
 

Det ställs definitivt krav på alla inom vården oavsett vem du är och 
vilken yrkesprofession du har så är det krav på att du är flexibel. Man 
jobbar ju obekväma arbetstider och oregelbundet. Annars kan man inte 
jobba på en vårdavdelning eller på de flesta avdelningar på ett sjukhus.  

 
Det ovanstående citatet tycker vi speglar en viss acceptans våra sjuksköterskor har kring deras 
balans respektive obalans mellan arbete och övrigt liv. De uttrycker att de inte kan förvänta sig 
att det ska finnas en klar balans mellan arbete och övrigt liv och att det är något de måste 
acceptera och förstå redan när de studerar till sjuksköterska. Vi tror att det kan vara så att de 
har ett lägre krav på sin work-life balance och vad den innebär till skillnad från hur vi ser på 
work-life balance.   
 

4.6 Strategier för att hantera respektive uppnå en god work-life balance 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de strategier vi ser att våra sjuksköterskor 
använder sig av för att uppnå respektive bibehålla en bättre work-life balance,  
 
Som vi nämnde i början av resultatdelen kan vi se att våra sjuksköterskor visar en stark vilja 
att separera arbetslivet och det övriga livet. Dock upplever de att det är svårt att göra det då 
arbetet är en sådan stor del av deras liv samt att de spenderar så mycket tid på deras 
arbetsplatser. Boundary management strategies står för individers möjlighet att separera eller 
integrera de båda sfärerna. BMS är teorin om hur de båda sfärerna interagerar med varandra 
samt hur individer kan hitta sätt att kombinera eller skapa gränser mellan sfärerna för arbete 
och övrigt liv. De här sätten kallas för segmentation och integration. Segmentation innebär att 
individen försöker separera de båda sfärerna från varandra och integration innebär att gränsen 
mellan arbete och övrigt liv suddas ut helt och hållet (Ammons 2013, s. 49f).  
 
Utifrån den här teorin kan vi utläsa i vårt resultat att de flesta försöker separera de båda 
sfärerna och upplever att de ofta eller ibland har svårt att göra det. I vissa avseenden kan det 
därför ses som att våra sjuksköterskor har en svårighet att separera sfärerna och därför blir det 
en integration mellan sfärerna. Det här upplever vi att våra sjuksköterskor inte alltid är 
speciellt nöjda med men att de inte har någon lösning på problemet. Citaten nedan illustrerar 
den paradox som uppstår vid en sådan här konflikt.  
 

Just nu tycker jag att det är ganska påfrestande och eländigt men jag 
har inte kommit på någon lösning på hur jag ska lösa det.  



34 
 

 
Jag kan själv inte ge ett adekvat svar på hur jag hade velat ha det 
bättre.  

 
En annan strategi som vi kan urskilja från våra respondenter är den som berör arbetstider. Vi 
har tidigare nämnt att arbetstider och dess flexibilitet kan både ha negativ och positiv inverkan 
på den upplevda balansen mellan arbete och övrigt liv. Vi kan se att våra sjuksköterskor ser 
just arbetstiderna som ett stort problem och i sin tur också en eventuell lösning på den 
upplevda obalansen. Citaten nedan visar en vilja hos våra sjuksköterskor att på ett eller annat 
sätt ändra sina arbetstider för att uppnå en bättre balans mellan arbete och övrigt liv.  
 

Men när det aldrig blir som man har tänkt sig, schemamässigt, blir det 
ganska problematiskt och man får inte så mycket tid över efter jobbet. 
Så ibland har man tänkt att man ska söka nattjänsterna någon 
annanstans för då arbetar man mindre antal dagar i månaden 

 
jag kommer nog kanske till att söka mig något annat… fortfarande 
som sjuksköterska, men en tjänst som innefattar mindre obekväma 
arbetstider… det har jag nog känt senaste året faktiskt för jag tycker 
det tär en hel del, jag vill ha mer ledig tid på helger, jag vill ha mer 
ledig tid på kvällen också.  

 
De här citaten är även exempel på det Noon m.fl. (2013, s. 354f) förklarar som en individuell 
lösning på obalansen mellan arbete och övrigt liv. Noon m.fl. (2013, s. 354f) menar att det här 
är en strategi för att underlätta de skyldigheter en individ har i sfären för det övriga livet. Trots 
att det här skulle kunna vara lösningen för många så ser vi även att det inte löser problemet 
helt och hållet för de som har regelbundna arbetstider. En av våra sjuksköterskor som vi 
tidigare nämnt har ställt krav på att endast arbeta dagtid och inga röda dagar samt inga helger. 
Trots att sjuksköterskan sällan arbetar övertid så upplever hen fortfarande att balansen mellan 
arbete och övrigt liv ändå inte är perfekt. Det här kan handla om att dennes sambo inte har 
samma tider som sjuksköterskan har vilket gör att hen får sköta hemmet också utöver det 
arbete hen gör på arbetsplatsen.  
 

Min sambo jobbar länge så han är sällan hemma förrän senare så det 
som är krav då skulle man kunna säga är att jag får fixa och städa 
hemma.  

 
Citatet ovan beskriver det dubbelarbete som individer ofta får utföra. Här uppstår en konflikt 
där vi tolkar att det ställs krav från det övriga livet snarare än från arbetslivet. Även om en 
individ har möjligheten att själv påverka sina arbetstider så behöver det inte per automatik 
betyda att detta löser konflikterna som handlar om balans. Gör man sig mer tillgänglig för 
övrigt liv så kan detta leda till att fler konflikter från denna sfär artar sig.     
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4.7 Sammanfattning resultat och analys  
Under den här rubriken kommer vi att infoga en tabell där vi besvarar våra frågeställningar på 
ett mer konkret sätt än vi gjort i den ovanstående texten. Vi kommer att rada upp de viktigaste 
punkterna för att förtydliga våra fynd i den här studien. 

 
Hur upplever sjuksköterskorna att de lyckas 
balansera arbete och övrigt liv? 

- God balans rent allmänt med inslag 
av rubbningar.  

 
 
Vilka faktorer påverkar sjuksköterskorna 
upplevda balans respektive obalans? 

Positiva:  
- Socialt stöd från arbetskollegor 
- Stora kontrollmöjligheter 
- Flexibla och oregelbundna arbetstider 

Negativa:  
- Stress 
- Höga krav 
- Flexibla och oregelbundna arbetstider 

Hur gör sjuksköterskorna för att uppnå 
respektive bibehålla sin work-life balance? 

- Säga nej 
- Släppa arbetet  
- Ha inflytande över sina arbetstider  
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5 Sammanfattande diskussion  
I det här avsnittet kommer vi att försöka dra ihop säcken och gå igenom de slutsatser vi har 
kommit fram till. Vi kommer även att föra en diskussion om vår arbetsprocess samt vad som 
hade kunnat göras bättre. Avslutningsvis kommer vi att lyfta fram det vi tycker hade varit 
intressant för vidare forskning. 
 

5.1 Slutsatser  
Balans mellan arbete och övrigt liv är svårdefinierat och som tidigare beskrivet handlar det 
mer om en individuell upplevelse. Majoriteten av de sjuksköterskor vi har intervjuat upplever 
att de har en god balans mellan arbete och övrigt liv rent allmänt. Trots detta så medger de 
intervjuade sjuksköterskorna att arbetslivet tar tid och energi från deras övriga liv. Flertalet 
upplever att de saknar energi till att engagera sig i sociala sammanhang och sina intressen. 
Det här leder till att sjuksköterskorna antingen tvingas välja bort de aktiviteter de egentligen 
vill göra eller så väljer dem att härda ut och väljer att deltaga i dessa. Frågan vi ställer oss med 
det här som bakgrund är om detta verkligen är att klassa som en god balans? Noon, et. al 
(2013, s. 342f) menar att i en god balans så ska bägge sfärerna vara lika framgångsrika där 
ingen tar överhand på den andra. Uppstår en obalans mellan sfärerna kan det bero på två olika 
anledningar. Den ena är att en press från arbetslivet gör det svårt att fullgöra sina skyldigheter 
i sfären för övrigt liv eller att en press från det övriga livet gör det svårt att fullfölja sina 
skyldigheter i sfären för arbetslivet.     
 
En slutsats vi kan dra utifrån ovanstående resonemang är att arbetslivet ofta gör det svårt för 
våra sjuksköterskor att fullgöra sina skyldigheter och det som de önskar att lägga mer tid på. 
Med andra ord så råder det en obalans mellan sfärerna där arbetslivet inkräktar på det övriga 
livet. Vad är det då som gör att majoriteten av sjuksköterskorna trots allt ändå upplever att 
dem har en god balans mellan arbete och övrigt liv? En orsak tror vi kan ligga bakom 
respondenternas resonerande kring oregelbundna arbetstider. Vi upplever att det råder en viss 
acceptans angående detta då det redan under studietiden har förklarats för sjuksköterskorna att 
oregelbundna arbetstider kommer höra till. De oregelbundna arbetstiderna har visat sig ha stor 
effekt på deras upplevda balans på det negativa planet då det är svårt att planera sociala 
sammankomster med de som arbetar under regelbundna tider. Samtidigt så har vi sett att de 
oregelbundna tiderna kan vara en fördel då sjuksköterskorna upplever att de hinner att göra 
sådana ärenden som vanligtvis görs under helger på till exempel på en tisdag förmiddag. Dock 
kan bristen på energin utgöra ett hinder för att den här tiden ska kunna användas till ärenden 
då sjuksköterskorna behöver tiden för återhämtning. Brist på energi överlag är även en faktor 
för den upplevda balansen som har varit återkommande hos majoriteten av respondenterna. 
 
Den konflikten som visar sig ha störst påverkan är den stress-baserade konflikten. Våra 
sjuksköterskor upplever att stress ofta är ett problem och att det ofta handlar om en tids-
konflikt. Våra sjuksköterskor upplever ofta stress när de inte hinner med det de måste göra 
under ett arbetspass eller när de inte hinner ge den vård som de gärna vill ha tid till. Här kan 
vi se att de två stora konflikterna sammansvetsas och påverkar varandra. Den tidsbaserade 
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konflikten har alltså visat sig ha en viss relation till den stress-baserade konflikten. Även en 
låg grad av kontroll på arbetet bidrar till den upplevda stressen då de inte kan påverka vad 
som händer på arbetet i stor utsträckning. Här visade sig det sociala stödet ha en stor positiv 
inverkan på den upplevda balansen men också på arbetstillfredsställelsen.  
 
Vårt syfte med den här studien var att få en förståelse för sjuksköterskors upplevda work-life 
balance. Vi har försökt att uppfylla det här syftet genom att utföra en kvalitativ studie där vi 
använt oss av intervjuer som insamlingsmetod. För att sammanfatta kan våra frågeställningar 
besvaras på följande sätt. 
  
Hur upplever sjuksköterskorna att de lyckas balansera arbete och övrigt liv? 
Majoriteten av respondenterna upplever att de har en bra balans mellan arbete och övrigt liv 
rent allmänt. Det finns givetvis undantag där vissa av våra respondenter upplever att balansen 
mellan arbete och övrigt liv är helt obefintlig och rubbad.   
 
Vilka faktorer påverkar sjuksköterskornas upplevda balans respektive obalans? 
De faktorer som vi ser påverkar våra sjuksköterskors upplevda balans respektive obalans är 
krav, kontroll, socialt stöd och flexibilitet. De faktorer som påverkar balansen negativt är krav 
på tillgänglighet, flexibilitet, ett obefintligt socialt stöd samt låg grad av kontrollmöjligheter. 
De faktorer som visade sig ha en positiv inverkan på respondenternas upplevda balans 
respektive obalans var höga kontrollmöjligheter, ett stort socialt stöd och möjligheten till att 
bestämma sina arbetstider.  
 
Hur gör sjuksköterskorna för att uppnå respektive bibehålla sin work-life balance? 
Sjuksköterskorna använder sig av olika strategier för att uppnå respektive bibehålla deras 
work-life balance. De strategierna vi ser som används mer frekvent än andra är att säga nej till 
extra pass, lära sig släppa arbetet och att våra respondenter behöver ha inflytande över sina 
arbetstider. 
 

5.2 Diskussion  
Vi kan se både styrkor och svagheter med våra slutsatser och vår skrivandeprocess. De styrkor 
vi ser i vårt arbete är att vi har både uppfyllt vårt syfte samt att vi har besvarat de 
frågeställningar vi formulerade i början av arbetet. Dock kan vi se i våra slutsatser att vissa 
delar av vår teori har fallit bort på grund av hur vår intervjuguide var utformad. Till exempel 
kan vi se att begreppet tillgänglighet inte har fått så stort utrymme som vi hade hoppats på. 
Dock anser vi att vi inte kunde göra mer åt det under intervjuns gång. Något vi skulle ha gjort 
bättre är att utforma fler förutbestämda frågor som rör just begreppet tillgänglighet då det 
uppenbarligen har visat sig ha en påverkan på en individs work-life balance i teorin. Vi har 
kommit till insikt med att vi skulle gjort ett urval med fler småbarnsföräldrar för att öka 
informationen om tillgänglighet. Dock så har vi i åtanke att det aldrig har varit vårt syfte att 
undersöka just den gruppen sjuksköterskor som har barn.   
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En svaghet vi ser i vår studie är att vi inte på något sätt undersökt hur ofta sjuksköterskorna 
upplever en obalans respektive balans mellan arbete och övrigt liv. Hade vi gjort om studien 
så hade vi velat ha en enkät som våra respondenter hade fått fylla i innan intervjun. Där hade 
vi velat ställa mer basfrågor om hur ofta de upplever att arbetet inkräktar på privatlivet och 
vice versa. Genom det här hade vi kunnat uttala oss om en mer nyanserad bild där det framgår 
hur ofta sjuksköterskorna upplever obalans eller balans.  
 
Något som vi reflekterat över då vi analyserat vårt resultat var att de oregelbundna tiderna 
visade sig ha en sådan stor påverkan på den upplevda balansen. Sjuksköterskorna uttrycker 
också att de var medvetna om att det är så det fungerar inom vården. Därför tycker vi att det 
hade varit intressant att ställa frågan: Varför arbetar du som sjuksköterska? Det här hade varit 
intressant då vi hade fått en större förståelse kring vad som gör att de ändå väljer att utbilda 
sig och arbeta som sjuksköterskor. Genom den här frågan hade vi förmodligen fått svar som 
gör att vi kan förstå ytterligare vad som motiverar sjuksköterskor.  
 

5.3 Vidare forskning 
Ett begrepp som hade varit intressant för vidare forskning angående work-life balance hade 
varit motivation. Det här hade varit intressant för oss då vi förstår att det är ett stressigt arbete 
som tär på energin och därför hade just motivation bidragit till en djupare förståelse för varför 
sjuksköterskor accepterar de förhållandena som råder. Detta är en del som vi anser hade gett 
oss mer förståelse kring den upplevda balansen hos sjuksköterskorna så här i efterhand. 
 
Något som vi anser hade varit intressant att undersöka vidare är hur organisationen och 
sjukhusen arbetar för en bättre work-life balance hos sjuksköterskor. Det hade varit intressant 
att intervjua enhetschefer och ledning om hur de arbetar för att främja medarbetarnas work-
life balance samt om det finns några riktlinjer och mål för att uppnå en god work-life balance.  
 
Vi anser även att det hade varit intressant med en studie kring hur familj och partners till 
sjuksköterskor ser på work-life balance och hur de upplever den. Genom en sån här 
undersökning hade det varit intressant att jämföra både sjuksköterskornas upplevelse och den 
upplevelse deras nära anhöriga har. Här hade det också varit intressant att eventuellt fokusera 
urvalet på sjuksköterskor med småbarn då vi tror att det ställs andra typer av krav på 
småbarnsföräldrar än singlar eller sambos.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor:  
 

1. På vilken avdelning arbetar du på?  
2. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
3. Hur många timmar arbetar du i veckan i snitt?  
4. Vad har du för civilstånd?  

 
Work-Life Balance:  
 

1. Upplever du att du har en bra balans mellan ditt arbetsliv och ditt privatliv?  
2. Vad gör att du upplever en bra/dålig balans?  
3. Berätta hur du gör för att få livspusslet att gå ihop? 
4. Upplever du att det är svårt att kombinera arbete och familj?  
5. Vad innebär en bra balans mellan arbete och fritid/familj för dig? 
6. Hur påverkar jobbet ditt övriga liv? 
7. Hur påverkar ditt privatliv jobbet?  
8. På vilket sätt uppnår/hanterar du den bra/dåliga balansen? Vart är det obalans? 
9. Vilka är de viktigaste faktorerna för dig för att du ska uppleva en bra balans? 
10. Upplever du att du får prioritera bort saker på grund av tidsbrist kopplat till arbete/fritid? 

 
Stress:  

1. När du upplever att du har en stressig dag, vilka faktorer är det som gör att du upplever stress? 
- Hur hanterar du detta? 

  
 
Krav och kontroll:  

1. Upplever du att ditt arbete ibland ställer psykiska eller fysiska krav på dig som kan vara svåra 
att uppfylla/möta?  

- Varifrån kommer dessa krav?  
- Hur påverkar det dig?  
- Hur hanterar du dom kraven? 

      2. Upplever du att du kan kontrollera de krav som ställs på dig? 
  
Tillgänglighet och flexibilitet:  

1. Anstränger du dig till att vara mer tillgänglig för arbete eller privatliv? 
2. I hur stor utsträckning har du möjlighet att påverka ditt arbetsschema? 

- Hur påverkar det din fritid? (Kanske något mer ur ett familjerelaterat scenario?) 
 3. Hur upplever du kraven från chefer att vara flexibel?  
 4. Hur upplever du kraven från kollegor att vara flexibel? 

 


