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Förord 

  

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som var villiga att ställa upp och hjälpt oss 

att genomföra denna uppsats och som på ett tillmötesgående och uppriktigt sätt svarat på alla 

våra frågor. Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. 

  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som har stöttat oss hela vägen 

och gett oss konstruktiv kritik, vilket har väglett oss framåt i vårt arbete samt hjälpt oss att 

slutföra denna uppsats. 

  

  

STORT TACK! 

  

Karlstad, Juni 2019  

  

  

  

  

_______________________                                                            ______________________ 

Ewelina Wieckowska                                                                       Markus Sandberg  

 

 

 

 

 

Uppdelning av arbetet 

Vi har valt att göra inläsningen till teorikapitlet gemensamt. Vi har även konstruerat 

intervjuguiden tillsammans, men valde att utföra intervjuerna med var sin respondent åt 

gången. Transkriberingen av intervjuerna gjordes därför enskilt, men kodningen av materialet 

utfördes gemensamt.  

 

Vi har vidare valt att dela upp arbetet mellan oss och författat texten till olika rubriker enskilt. 

Markus har författat texten till följande rubriker: 2.1, 2.2, 2.4, 2.6.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 

4.2.1, 4.2.2, 4.4.1, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 och 5.2. 

Ewelina har författat texten till följande rubriker: 1, 2.3, 2.5, 2.6.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 4.3.1, 

4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 5.1.3 och 5.1.4.  
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Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse och få en inblick i hur 

ambulanspersonal upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv, samt hur de hanterar ämnet 

i praktiken. Vår utgångspunkt är att undersöka hur ambulanspersonal upplever möjligheten att 

kombinera arbete med det övriga livet, om de skapar en balans och i så fall hur detta ser ut samt 

om det förekommer några konflikter mellan arbetet och det övriga livet. Teoretisk referensram 

utgörs i huvudsak av temat work-life balance. Där behandlas delar om vad work-life balance 

är, skiftande arbetsmarknad, arbetsfördelning i hemmet, konflikter. Vidare har vi valt att nämna 

Becks teori om hur det var förr och vilka samhällsförändringar som har skett. Vi tar även upp 

ett antal modeller som återspeglar work-life balance i sin helhet. 

  

Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats och genomfört åtta intervjuer fördelat med lika 

många män som kvinnor. Vi har tagit hänsyn till alla forskningsetiska aspekter i denna studie. 

Resultatet av intervjuundersökningen kommer att redovisas genom citat samt återberättelser 

som vi valt att analysera utifrån den teoretiska referensramen. Resultaten av analysdelen visar 

att respondenterna har en god balans mellan arbetet och det övriga livet och upplever inte att 

det förekommer några konflikter. De kan i stor mån särskilja på de olika sfärerna och upplever 

inte att det krockar på något sätt. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där vi 

besvarar våra frågeställningar och ger ett förslag till vidare forskning. 
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1. Inledning   

Att arbeta som ambulanspersonal kan vara en utmaning för många individer. Det är inte alla 

som kan tänka sig att vara verksamma inom yrket. Problem kan även uppstå när man inte riktigt 

kan balansera arbetsliv och privatliv. Balansen även kallat work-life balance har blivit alltmer 

populär då det ställs höga krav på arbetstagarens flexibilitet och tillgänglighet från 

arbetsgivarens sida. 

  

Hochschild (2001) genomförde ett forskningsprojekt med ett antal olika intervjuer på alla nivåer 

i en organisation. Ledningen har kommit med ett antal mål som skulle uppmuntra medarbetarna 

till en flexibel arbetstid, deltidsarbete och ledighet i syfte till att skapa en balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Vidare har man även kommit på andra förmåner inom organisationen för att 

underlätta för personalen att få ihop arbete med det övriga livet. Många av intervjupersonerna 

har svarat att familjen är det viktigaste i livet men samtidigt utnyttjar dem inte alla möjlighet 

som företaget ger dem. Det kan det bero på många olika faktorer men det vanligaste svaret var 

att de älskar sitt arbete och trivs på arbetsplatsen. 

  

Noon och Blyton (2013) menar att begreppet work life balance innebär att man kombinerar 

sfärerna arbetsliv och privatliv och skapar förutsättningar till att ingen av sfärerna tränger sig 

inpå varandra. Hochschild (2001) menar i sin tur att arbetsplatsen har blivit alltmer attraktiv 

och detta även är en väg ur ekonomisk osäkerhet. Som individ känner man sig behövd på en 

arbetsplats och har ett mål man vill nå samtidigt som man har möjlighet till vidareutveckling. 

Många uppfattar hemmet som en börda som leder till att individer väljer att spendera mer tid 

på arbetsplatsen där man istället får socialt umgänge och stöd från arbetskamrater. Hochschild 

(2001) menar även att familjelivet förknippas oftast med stress och plikter till skillnad från ett 

arbete som kan erbjuda tillfredsställelse som inte finns i hemmet. Många av våra respondenter 

berättade att de älskar sitt jobb och aldrig tänkt tanken att byta ut det mot något annat. Vissa av 

dem har sagt att oftast går jobbet före hemmet, vilket för många kan upplevas obegripligt. 

  

Vi är således intresserade av att fördjupa oss i ämnet Work-life balance och skapa oss en 

förståelse för hur ambulanspersonalen hanterar balansen i praktiken. Hur ambulanspersonal 

som arbetar heltid upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv, på vilket sätt avgränsar de 

arbete från privatlivet samt om det förekommer några konflikter.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse och få en inblick i hur ambulanspersonal 

upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv, samt hur de hanterar ämnet i praktiken. 

 

De frågeställningar som kommer att besvaras i föreliggande studie är: 

• Hur upplever ambulanspersonal möjligheten att kombinera arbete med övriga livet? 

• Skapar ambulanspersonal balans mellan arbete och övrigt liv, och i så fall hur ser detta ut? 

• Förekommer det konflikter mellan arbetet och livet i övrigt? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelat i fem olika områden; Inledning, Teoretiskt referensram, Metod, Resultat 

och analys samt Sammanfattande diskussion. I Inledningen introducerar vi läsaren till valt 

ämnesområde. Vidare presenteras syftet med undersökningen samt vilka frågeställningar som 

skall besvaras. Den Teoretiska referensramen presenterar tidigare forskning inom området som 

anses relevanta för vårt undersökningsområde. Därefter kommer Metodavsnittet där det 

redogörs för vår tillvägagångssätt, val av respondenter, utformningen av intervjuguiden, hur vi 

har bearbetat och analyserat vårt material, vilka etiska aspekter vi tagit i beaktande samt 

diskussioner kring validitet och reliabilitet. I Resultat och analys delen presenterar vi vårt 

resultat av undersökningen. Denna presenteras genom citat och återberättelser kring vad 

respondenterna sagt och kopplar det till den teoretiska referensramen. Slutligen i 

Sammanfattande diskussion redogör vi för vår slutsats vad vi har kommit fram till och för en 

diskussion kring resultatet. 

 

1.3 Avgränsningar  

Vi har avgränsat undersökningen till att undersöka ambulanspersonal som arbetar heltid på en 

ambulanscentral i Värmland. Vi kommer inte göra jämförelser mellan kön, familjesituation och 

ålder för att begränsa uppsatsens omfattning.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska referensramen som är vår 

utgångspunkt i undersökningen. Kapitlet utgörs i huvudsak av temat work-life balance. Vi 

kommer även att behandla områden som skiftande arbetsmarknad, arbetsfördelning i hemmet, 

konflikter. Vidare har vi valt att nämna Becks teori om hur det var förr och vilka 

samhällsförändringar har skett och sist tar vi även upp ett antal modeller som återspeglar 

work-life balance fenomenet i sin helhet. 

  

2.1 Vad är work-life balance? 

Begreppet work-life balance handlar om förmågan att kombinera sfärerna arbetsliv och övrigt 

liv utan att den ena sfären tränger över och underminerar den andra (Noon & Blyton 2013, s. 

342). Obalans mellan sfärerna kan te sig på olika sätt och härledas av olika faktorer beroende 

på livssituation, vem man är och var man står i livet. För en arbetslös kan för mycket fritid och 

avsaknad av strukturer leda till problem, för låginkomsttagare kan krav på långa arbetsdagar 

eller flera jobb kombinerat med lite fritid och knapp ekonomi vara problematiskt. 

Huvudsakligen belyses dock hur arbetet överlappar och tar tid och kraft från andra delar av 

livet. Noon och Blyton (2013) hävdar däremot att begreppet work-life balance är problematiskt. 

De menar att begreppet separerar arbete och liv och ställer dessa mot varandra, när arbetet 

snarare är en del av livet. Work-life balance kan vidare studeras utifrån många olika begrepp, 

bland annat Bergman och Gardiner (2007) om tillgänglighet och Campbell Clark (2000) 

angående arbete/familj gränsteorin.  

  

Work-life balance är ett tämligen nytt begrepp. Problemen begreppet behandlar har däremot en 

längre historia. Under bland annat 1800-talets tidiga faser av industriell utveckling var en 

tolvtimmars arbetsdag inget onormalt. När även samtliga familjemedlemmar arbetar ökar 

riskerna för obalans betydligt. Bland annat att unga inte har tid att utbilda sig och arbetare inte 

har tid till andra fritidsaktiviteter än att sova låg som argument när politiken föreslog kortare 

arbetsdagar. Under 1900-talet minskade arbetstimmarna ytterligare, samtidigt som betald 

semester började implementeras. Under Århundradet skedde även ändringar i de traditionella 

familjerollerna, där mannen ofta ansvarade för inkomst till hushållet och kvinnan för 

omhändertagande av hemmet och barnen.  1900-talets utveckling inom arbetets karaktär bidrog 

till en form av balans mellan sfärerna (Noon & Blyton 2013, s 345). 

 

Guest (2002) menar att work-life balance är en metafor. Balans är ett komplext begrepp med 

många olika betydelser, det kan ha både en subjektiv och en objektiv mening med olika mått 

som varierar beroende på situation och individ. När det kommer till arbete och det övriga livet 

kan balansen, eller tyngden, på de olika sidorna vara stor eller liten men tyngden kan även vara 

olika för respektive sida. 
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Arbete och övrigt liv är också två begrepp Guest (2002) menar kan vara problematiska. Initialt 

definierar Guest (2002) arbete som betalt arbete. Definitionen blir dock problematisk när man 

har saker som obetalda timmar, resor till och från arbetet, individer som arbetar hemifrån och 

dylika faktorer i åtanke. Även begreppet ”life” eller övrigt liv är problematiskt. Guest (2002) 

menar att termen work-life balance är en felaktig beteckning som snarare fungerar som en 

bekväm förkortning av arbete och resten av livet. Mycket av forskningen inom området är 

inriktad på hur arbetet tränger över på familjelivet. Samtidigt är familjelivet bara en aspekt av 

livet utanför arbetet. Det finns alltså många övriga aspekter av övrigt liv än familjeliv som ofta 

kommer i skymundan i debatten. I helhet är work-life balance ett löst begrepp som idealt skulle 

kräva noggrannare definitioner (Guest 2002, s 262). 

 

Begreppen presenterar utmaningar för att hitta vägar att operationalisera och mäta work-life 

balance. De bestämmande faktorerna av work-life balance finns i kontexter av arbete och hem. 

På arbetet kan kraven vara för höga eller för låga och saker som organisationskultur kan genom 

exempelvis policys stödja eller limitera den upplevda balansen. Samtidigt kan arbetet kräva och 

förvänta sig att anställda arbetar långa och oregelbundna timmar och vara intoleranta mot de 

anställdas behov av tid i hemmet (Guest 2002, s 265 f). Kraven från hemmet hänvisar till de 

åtaganden och skyldigheter individer ställs för utanför arbetet. De kan förekomma inom till 

exempel familjen, samhället eller andra fritidsaktiviteter. Inom familjen kan kraven vara låga 

för någon som är ung och singel, medan för de som har unga barn, gamla föräldrar och dylikt 

kan kraven vara höga. Faktorer som påverkar uppfattningen av work-life balance är alltså 

individuella och kan bero på individens orientering till arbete och om arbete eller hemmet ligger 

i störst intresse hos individen (Guest 2002, s 266). 

 

2.2 Skiftande arbetsmarknad 

Kortare arbetsdagar, betald semester, uppdelade familjeroller med mera har under det senaste 

århundradet ändrat på arbetet och arbetsmarknaden. De senaste 50 åren har dock en 

övergripande förändring av ekonomisk aktivitet i industrialiserade länder varit ett ökat 

deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden. Detta har i sin tur haft påverkan på hur 

familjerollerna arrangeras, där den tidigare modellen med en, oftast man, som står för den 

ekonomiska inkomsten och en kvinna som tar hand om hem och barn har förändrats till en norm 

där båda deltar i inkomstdrivande arbete (Noon & Blyton 2013, s 346). Oavsett vilka positiva 

påföljder detta har lett till, menar Noon & Blyton (2013) att denna ändring av familjeroller i 

hushållet underminerar den form av ”balans” som den tidigare modellen skapade, med 

uppdelade roller för ekonomisk inkomst och omsorg för barn och hem. Samtidigt som kvinnor 

i allt större utsträckning deltar på arbetsmarknaden kvarstår de historiskt sett kvinnliga 

sysslorna som barn och hushåll kräver. För kvinnor med barn som inte är självständiga har 

lösningen varit deltidsarbete. En stor del av den ökning av kvinnor som deltar på 
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arbetsmarknaden har varit i just deltidsarbeten, exempelvis i OECD1 länder innehas 

genomsnittligen sju av tio deltidsjobb av kvinnor (Noon & Blyton 2013, s 347). 

 

Som nämnt har kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden i sin tur bidragit till att roller 

och strukturer inom familjer förändras. Noon & Blyton (2013) nämner två faktorer som 

kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden har skapat och som bidrar till obalans; en 

minskning av utökade familjenätverk och en ökning i instabilitet i familjer. Utökade 

familjenätverk inkluderar informella system för saker som barn- och äldreomsorg och dylika 

stöttande aktiviteter. En ökning i geografisk rörlighet, med arbetsmöjligheter som flyttas, har i 

sin tur en påverkan på nära utökade familjenätverk. Samtidigt ser man en ökning i skilsmässor, 

som leder till fler ensamstående föräldrar, vilka logiskt sett borde vara de i störst behov av 

utökade familjenätverk (Noon & Blyton 2013, s 350). En annan aspekt som kan spela in i ökade 

arbetstimmar och obalans är en förändring i kulturella normer. I dagens samhälle läggs allt 

större vikt på vad som krävs för att leva ett tillfredsställande liv, där värdet i att konsumera ökar. 

Hur och vad vi konsumerar är i dag en viktig del i vår identitet och för att kunna leva upp till 

den standard man själv och samhället sätter ökar kravet på inkomst. Förväntningar på en hög 

konsumtion, leder i sin tur till ökade utgifter och skulder. Resultatet av detta blir en högre press 

att generera en inkomst för att finansiera sin konsumtion. 

 

Kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden är en stor och viktig faktor i varför det läggs 

fokus på work-life balance, samtidigt finns det många andra aspekter i hur arbete har förändrats 

som väger in i varför begreppet i dag är aktuellt. En större aspekt är att anställda i allt större 

utsträckning arbetar längre och fler timmar. Trots att många olika grupper från början av 1980-

talet genomgått minskningar i arbetade timmar per vecka och att det i bland annat Europa har 

tillförts utökad lagstiftning kring tillåtet maximalt arbetade timmar per vecka och anställd har 

det noterats en ökning i arbetade timmar i flera industrialiserade länder (Noon & Blyton 2013, 

s 347). Mer tid i arbetet och mindre till andra delar av livet kan, som nämnt ovan, skapa en 

obalans mellan sfärerna. Men tid är bara en aspekt till varför obalans kan uppstå. Stressbaserade 

konflikter är också en viktig faktor till varför det kan vara problematiskt att bibehålla balans. 

Noon & Blyton (2013) menar att det har skett en ökning i osäkra anställningar. 

Visstidsanställningar, mindre anställningstrygghet, downsizing, höga nivåer av arbetslöshet 

med mera bidrar till stress och osäkerhet i arbetslivet. 

 

2.3 Arbetsfördelning i hemmet, jämställdhet och konflikter  

Björnberg och Kollind (2003) har gjort en studie utifrån genus med fokus på par med barn för 

att redogöra hur de klarar av att kombinera både självständighet och inordning i en gemenskap. 

Vidare tar de även upp hur både kvinnor och män hanterar frågor kring ämne i sina relationer. 

Forskarna menar då trots att jämställdhet kan för många vara ett självklart ideal, så råder det 

sällan jämställdhet i många relationer. Björnberg och Kollind (2003) menar att i 

                                                 
1 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation för utbyte av 

idéer och erfarenheter inom ekonomisk utveckling, främst inom Eu:s medlemsländer.  



10 

 

familjeförhållandet sker det en hel del förhandlingar, omedvetna processer där man försöker 

utforma egna regler för vad som skall gälla för just dem. I och med detta försöker man oftast 

kompromissa sig fram till vilka skyldigheter och rättigheter man skall ha gentemot varandra. 

 

Björnberg och Kollind (2003) diskuterar i sin undersökning att det inte längre är självklart att 

kvinnan sköter hem och hushåll medan mannen ansvarar för försörjningen. Samhället har 

individualiserats och vissa ändringar har skett vilket har medfört att samhället har blivit allt mer 

jämställd. Författarna menar att allting inte är så självklart utan det kan fortfarande uppstå en 

del hel konflikter i hushållet om vem som ska ta disken, städningen, tvätt eller vem som ska 

stanna hemma med sjuka barnet. Det är vissa komponenter som spelar en stor roll här, bland 

annat angelägenheter kring pengar, tid och arbete samt kärlek och vilja till gemenskap. 

Jämställd arbetsdelning skapas utifrån tre olika jämställdhetsideal som forskarna tar upp i 

undersökningen. Det första jämställdhetsidealet är en kontraktsorienterad ideal där 

överenskommelse om arbetsdelningen av hushållet står i fokus. Detta betraktas som något 

betydelsefullt och avsevärt för att de vardagliga hushållssysslorna skall kunna lösas. 

Nästkommande idealet kallas för behovsorienterad arbetsdelning och innebär att det mesta sker 

spontant och av sig själv, där båda parter ska se till gemensamma behov. Den sista och tredje 

idealet utgår ifrån en könsbestämd arbetsfördelning med utgångspunkten att ’’det bara blev så’’. 

Detta innebär att det finns en viss moral att kvinnor och män just på grund av kön bör ha olika 

hushållsuppgifter (Björnberg & Kollind 2003, s 80 ff). 

  

Arlie Hochschild (2001) i boken The Time Bind: When Work Becomes Home and Home 

Becomes Work tar upp verkligheten om arbetet i jämförelse med det övriga livet på hemmaplan. 

Hon genomförde ett långt forskningsprojekt med ett antal olika intervjuer på alla nivåer på ett 

stort Amerikanskt företag. Ledningen har kommit med ett antal olika mål som skall uppmuntra 

medarbetarna till en flexibel arbetstid, deltidsarbete och ledighet i syfte till att skapa en balans 

mellan arbete och det övriga livet. Det fanns även andra förmåner såsom företagsdrivna dagis 

för de anställdas småbarn just för att underlätta för personalen att få ihop arbetslivet med 

privatlivet. Personer som Hochschild har intervjuat under sitt forskningsprojekt uppger att 

familjen är det viktigaste i livet, men samtidigt framgår det att de inte utnyttjar fördelar och 

förmåner som organisationen ger dem. Det kan bero på många faktorer men oftast handlar det 

om att de älskar sitt jobb och trivs på arbetsplatsen. 

  

Hochschild (2001) tar upp ett antal exempel i boken The Time Bind bland annat om en kvinna 

som både arbetar och tar hand om sina barn. Hon är tvungen att kämpa hårt för att kunna 

utveckla sina karriärmöjligheter och vill inte bli stämplad som mamma utan vill hellre ses som 

en kollega på arbetsplatsen. Organisationen hon jobbar på tycker inte att det är okej med kortare 

arbetsdagar eftersom arbetsgivaren anser att hon inte kommer att vara lika effektiv som man 

jobbar heltid. Kvinnan försöker alltså att vara både lojal mot organisationen för att hon vill göra 

sitt bästa på arbetsplatsen och absolut inte visa för sin arbetsgivare att hon misslyckas med sina 

uppdrag. Men å andra sidan så är hennes familj lika viktigt för henne och hon vill samtidigt inte 

svika dem. Kvinnan har hamnat i en svår situation som gör det inte lättare för henne utan hon 
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står mellan två olika val och undrar hur hon skall gå tillväga, då både jobbet och hemmet är 

viktiga för henne. 

  

Hochschild (2001) menar att arbetsplatsen har med tiden blivit allt mer attraktiv än 

hushållsarbetet. Arbetsplatsen är en väg ur en ekonomisk osäkerhet samtidigt som man känner 

sig behövd och har ett mål man vill nå, man får oftast en feedback från högre chefer eller 

medarbetare, chans till vidareutveckling och även individuell coaching. Dessutom har man 

möjlighet till en social utveckling. Samhällsstrukturen har bidragit till att bilda en uppfattning 

av hemmet som en börda. Därför väljer många individer att fly till arbetet som istället 

förknippas med socialt umgänge och stöd från arbetskamrater. Hochschild (2001) menar också 

att familjelivet förknippas med stress och plikter samtidigt som ett arbete kan erbjuda 

tillfredsställelse som inte finns i hemmet. Hemmet och det övriga livet erbjuder inte oss någon 

vila, istället väntas det ytterligare arbetsuppgifter så som tvätt, städning, betalning av räkningar, 

inredningskrav, men framförallt barnen om man har dem. 

 

2.4 Arbets-familj konflikt 

Greenhaus och Beutell (1985) talar om arbets-familj konflikt, vilket de definierar som; ”en form 

av rollkonflikt där rolltryck från arbete- och familjeområden är ömsesidigt oförenliga med 

varandra”. I och med denna konflikt blir exempelvis arbetsrollen svårare genom förtjänst av 

familjerollen. Greenhaus och Beutell (1985) har delat upp konflikterna vidare i tre 

huvudkonflikter mellan sfärerna; tidsbaserad konflikt, där tid i den ena sfären leder till att det 

finns otillräckligt med tid till de andra sfärerna. Stressbaserad konflikt, där hög upplevelse av 

stress i en sfär leder till problematik att leva upp till plikter i andra sfärer. Beteendebaserad 

konflikt, där problem kan uppstå när en viss roll eller ett beteende är nödvändigt i en sfär men 

olämpligt i en annan (Noon & Blyton 2013, s 343). 

  

Tidsbaserad konflikt. 

Flera olika roller kan tävla om en individs tid. Spenderas tid i en roll, kan den tiden inte läggas 

på aktiviteter i en annan roll. Vidare kan den tidsbaserade konflikten ta två olika former; 

 • Tidspress som hör samman med en roll kan göra det fysiskt omöjligt att leva upp till 

förväntningar som uppkommer från en annan roll. 

•  Press i en roll kan också ges uppmärksamhet även när individen fysiskt försöker möta kraven 

för den andra rollen. 

(Greenhaus & Beutell 1985, s 77) 

 

Arbets-familj konflikten kan delas upp i olika källor till konflikt relaterade till arbete eller 

familj. Den arbetsrelaterade konflikten korrelerar med hur många timmar individen arbetar per 

vecka. Konflikten påverkas även av saker som övertid, skiftarbete och oflexibla arbetstider. 

Samtidigt är konflikten individuell, exempelvis mer flexibilitet behöver inte nödvändigtvis 

minska arbets-familj konflikten för vissa individer. Således kan graden av flexibilitet och den 

anställdas behov gemensamt påverka konflikten.  Flera studier har även visat på ett samband 
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mellan en anställds typ A-beteende2 och arbets-familj konflikten. Anställda med typ A-

beteende tenderar att arbeta längre timmar och resa mer i sitt arbete. Med andra ord kan även 

en anställds personliga orientering påverka konflikten genom förtjänst av beteendets påverkan 

på den anställdas engagemang och tid spenderat i arbetet (Greenhaus & Beutell 1985, s 78). 

 

Arbetet är inte den enda parten som kan påverka konflikten. Individer som har stora krav i 

familjerollen och lägger mycket tid på aktiviteter associerade med denna kan på så sätt skapa 

en arbets-familj konflikt. Herman och Gyllstrom (1977 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, 

s 80) har bland annat funnit i sina studier att gifta individer upplever mer arbets-familj konflikter 

än ogifta. Det finns även grunder att anta att föräldrar stöter på mer arbets-familj konflikter än 

de utan barn. Flera studier visar även på att föräldrar med småbarn och större familjer är mer 

troliga att uppleva höga nivåer av arbets-familj konflikt. I det senare fallet hamnar konflikten 

primärt hos kvinnor där männen i familjen är högt engagerade i sina karriärer, vilket resulterar 

i att de spenderar mindre tid i familjesfären som i sin tur ökar de redan stora kraven familjen 

ställer på kvinnan. Enligt Keith och Schafer (1980 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 80) 

påverkas kvinnans nivå av arbets-familj konflikt direkt av mannens arbetade timmar per vecka. 

Pressen från familjerollen kan även spela in i hur många timmar kvinnan arbetar utanför 

hemmet. Hall och Gordon (1973 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 80) har i sina studier 

funnit att gifta kvinnor som arbetar deltid löper större risk för konflikter relaterade till hemmet 

än de som arbetar heltid. De fann även att de deltidsarbetande kvinnorna kunde uppleva för hårt 

tryck i båda rollerna, då de dels arbetar utanför hemmet, men även är hemmafruar på heltid. Ett 

deltidsarbete behöver med andra ord inte minska på kraven från familjen och kan till och med 

öka pressen. Tvärtom påverkar kvinnans arbetsmönster inte mannens nivå av arbets-familj 

konflikt, utom i fall där kvinnan innehar en roll som chef eller liknande. Detta beror antagligen 

på att kvinnor i högre roller spenderar mer tid i sitt arbete, vilket ökar pressen på mannen att 

delta mer aktivt i familjeaktiviteter, som i sin tur kan påverka hans krav från arbetet. (Greenhaus 

& Beutell 1985, s 80) 

 

Stressbaserad konflikt 

Den stressbaserade konflikten grundar sig i rollbaserad stress. Konflikten skapas genom att 

stress i en roll påverkar individens prestationer i en annan roll. Stress som uppstår i en roll gör 

det problematiskt att uppnå de krav som ställs i den andra rollen, vilket gör dem inkompatibla 

med varandra. I och med detta kan alltså stress som skapas i antingen familj- eller arbetsrollen 

bidra till arbets-familj konflikt (Greenhaus & Beutell 1985, s 80). Författarna delar vidare upp 

den stressbaserade konflikten i arbetsrelaterade och familjerelaterade källor till konflikt. 

 

När det kommer till arbetsrelaterade källor till konflikt har det framkommit att bland annat 

tvetydighet inom arbetsrollen, lågt stöd från chefer och dålig interaktion verkar skapa arbets-

familjekonflikt. Bartolome & Evans (1980 refererad i Greenhaus & Bautell 1985, s 81) föreslår 

                                                 
2 Typ A-beteende är en livsstil och ett sätt att reagera i arbets- och privatliv. Beteendet karaktäriseras av otålighet, 

aggressivitet, benägenhet för simultana aktiviteter och en strävan att uträtta mycket på kort tid. 
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att vissa stressfyllda upplevelser på arbetsplatsen, som till exempel att hantera ett nytt jobb eller 

inte leva upp till förväntningar skapar utmattning, spänning, oro eller frustration vilket gör det 

svårt att upprätthålla ett tillfredställande liv utanför arbetet. Det finns även indirekta bevis på 

att utbrändhet påverkar en individs kvalitet av familjeliv (Jackson & Maslach, 1982 refererad i 

Greenhaus & Beutell 1985, s 81). Även Kanter (1977 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 

81) har observerat att individer som upplever ”interaktionsutmattning” på sin arbetsplats kan 

komma att undvika personlig kontakt i hemmet. Det finns alltså flera olika stressorer relaterade 

till arbetet som kan bidra till arbets-familj konflikt, däremot är även tiden spenderat i en roll en 

faktor som kan vara bidragande. Långa arbetsdagar, tjänsteresor och övertid är exempel på 

tidskrävande arbetsrelaterade faktorer som indirekt kan bidra till stressbaserad konflikt, men 

även tidsbaserad konflikt. Trots att de två konflikterna är konceptuellt distinkta kan de båda 

härstamma från samma källa av stress från arbetet (Greenhaus & Beutell 1985, s 81) 

 

Konflikter inom familjen har visat sig vara en faktor som är relaterat till höga nivåer av arbets-

familj konflikt (Koppelman et al 1983, refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 81). Makar som 

stöttar varandra kan däremot skydda varandra från att uppleva höga nivåer (Holahan & Gilbert 

1979 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 81).  Kvinnor vars karriärsorientering skiljer sig 

från deras män upplever ofta en intensiv konflikt mellan arbets- och familjerollen. Konflikter i 

hemmet kan därför uppstå när det finns skilda syner och uppfattningar på hur roller och 

hushållsarbete ska fördelas. En skild syn mellan makarna i grundvärderingar kan således leda 

till mindre stöttande makarna emellan och en förhöjd stress. Män som har en mer feministisk 

inställning och förmodligen har ett mer stöttande beteende har visat sig kunna minska på den 

stress frun kan uppleva som kommer utanför hemmet. Ansträngningar, konflikter och ett lågt 

stöd makar emellan är alltså källor till konflikt i familjen, men även tid spenderat i roller kan 

precis som med arbetsrelaterade källor direkt eller indirekt öka nivån av arbets-familj konflikt 

(Greenhaus & Beutell 1985, s 81). 

  

Beteendebaserad konflikt. 

Den beteendebaserade konflikten uppstår när specifika mönster av beteenden i en roll är 

inkompatibla med de beteenden som förväntas i en annan roll. Exempelvis kan man tänka att 

en mans arbetsroll innehåller beteenden som oberoende, emotionell stabilitet, aggressivitet och 

objektivitet (Schein 1973 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 82). I hemmet kan däremot 

familjemedlemmar förvänta sig att individen har beteenden som är mer varma, omtänksamma, 

emotionella, etc. mot dem. När en individ har olika beteenden i olika roller och misslyckas med 

att justera dessa efter de förväntningar som finns på de olika rollerna är det troligt att individen 

upplever en beteendebaserad konflikt. Det finns dock ingen empirisk forskning som direkt 

utvärderar förekomsten av den beteendebaserade konflikten.  Däremot har Burke & Bradshaw 

(1981 refererad i Greenhaus & Beutell 1985, s 82) föreslagit att de beteenden som män uppvisar 

på arbetsplatsen ofta kan vara inkompatibla med de beteenden deras barn förväntar sig av dem 

i hemmet. Den upplevda begränsningen av emotioner i arbetet och förväntningarna av öppenhet 

av emotioner i hemmet är således två inkompatibla beteendemönster som, oftast män, känner 

sig fångade emellan (Greenhaus & Beutell 1985, s 82). 
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Vi har även valt att göra en övergång till Becks teori för att få en förståelse för de olika 

samhällsförändringar som skett och hur det har påverkat individen och samhällsstrukturen i sin 

helhet. 

  

2.5 Becks teori 

Enligt Beck (2000) har samhället genomgått stora förändringar genom åren som medfört 

konsekvenser för individens sätt att leva. Beck beskriver även hur samhällsförändringarna har 

påverkat samhällsstrukturen. Det moderna samhället kännetecknas av en ökad reflexivitet som 

innebär att individen har möjlighet till att vara aktiv i förhållande till samhällsresurser (Beck 

2000, s 18-19). Beck menar att framväxten av risksamhället medföljer olika svårigheter för 

individen att kunna kombinera arbetsliv med privatliv. Det innebär att det moderna samhället 

och en ökad flexibilitet inte längre har någon inflytande utan betraktas mer som att privatlivet 

och arbetslivet flyter samman (Beck 2000, s 23). I dagens moderna samhälle har det skett ett 

stort antal förändringar som ändrar individens situation gällande tillgänglighet. Medan tekniken 

ständigt utvecklas bidrar det i sin tur till en ökad tillgänglighet för arbetstagaren. Tekniken har 

en stor påverkan på individens levnadssätt och möjliggör en ökad kommunikation på 

arbetsplatsen (Beck 2000, s 23). 

  

För en individ innebär det att man är tvungen att anpassa sig till de nya samhällsförändringarna 

som sker i samhället oavsett man vill eller ej (Beck 2000, s 71). Beck (2000) diskuterar huruvida 

det är möjligt att försöka minska de negativa konsekvenserna i det moderna samhället. Det är 

av betydelse att man varken hindrar samhällsutvecklingen eller överskrider gränser eftersom 

det är viktigt med en balansgång. Individen måste kunna bearbeta en förändring som sker, 

därför är det viktigt att allting sker stegvis. I det nya risksamhället ligger fokus på en ökad 

produktivitet inom organisationer, vilket i sin tur leder till att man inte tar hänsyn till de risker 

som följs i samband med detta. Organisationer prioriterar de ekonomiska fördelarna först, 

därefter ser man till individens behov och hälsa. Utifrån en ökad produktivitet i arbetslivet 

skapas något som kallas bieffekt som innebär en stor risk för den enskilda individen. Bieffekten 

leder till att människors tillfredsställelse påverkas negativt, eftersom man oftast drabbas av 

ohälsa på grund av den ständiga pressen på att vara produktivt (Beck 2000, s 84 f). 

  

Beck (2000) hävdar att det förekommit större otrygghet i samhället vilket i sin tur leder till en 

ökad otrygghet för individen. Det ställs ett krav på individen att kunna hantera problem på egen 

hand på grund av minskat stöd från arbetsmarknaden, vilket innebär att individen måste ha 

förmågan att kunna vara självständigt (Beck 2000, s 106). Att vara självständig innebär det att 

individen får ta större ansvar för sina handlingar vilket innebär en ökad självständighet både på 

arbetsmarknaden men även i privatlivet. Beck (2000) beskriver att människan för att inte 

ständigt behandlas orättvist måste lära sig att betrakta sig själv som centrum för sina handlingar. 

Det krävs att man som individ vet vart man sätter sina mål och vad man har för möjligheter 

(Beck 2000, s 219). Människan förväntas att kunna vara självständig både i samhället och 

arbetslivet samt ha förmågan att fatta egna beslut utifrån ett samhälleligt perspektiv (Beck 2000, 
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s 123). I och med att det har skett stora förändringar ur ett samhälleligt perspektiv, har individen 

svårare att kombinera yrkesrollen med familjelivet. Det nya risksamhället präglas i form av 

ökad flexibilitet där man som individ får nya sysselsättningsformer samt flexibilitet i form av 

flexibla arbetstider (Beck 2000, s 120 ff). 

  

Beck (2000) sammanfattar samhällsförändringen utifrån sju olika teser, vilka är följande; 

samhällelig individualisering - som innebär att människan har blivit allt mer självständigt på 

arbetsmarknaden, social ojämlikhet - har medfört att människan måste sätta sig själv i centrum 

både i sina livsplaner och sin livsföring, naturlighet mellan individen och samhället - är ett 

väldigt specifikt levnadssätt som innebär bland annat en ökad arbetslöshet men även ett flertal 

nya sysselsättningsformer, befrielse från könsrollerna(annan syn på genus) - återspeglar främst 

kvinnornas förändrade situation, där individualiseringen påverkar privatlivet, familjelivet samt 

yrkesrollerna, motsägelser i industrisamhället - man har försökt att göra samhället mer 

jämställd dock utan att lyckas, den enskilda individen blir själv en produktionsenhet av det 

sociala i livsfärden - innebär att individen måste själv kunna organisera sitt arbetsliv och 

privatliv och den sista tesen är en process av en ny kulturell samhörighet - vilket innebär att 

individen individualiseras (Beck 2000, s 119 ff). 

2.6 Modeller kring förhållandet av privat- och arbetsliv 

 

2.6.1 Nivåer av work-life balance 

Vad som uppfattas som god balans mellan arbetsliv och privatliv skiljer sig från individ till 

individ, samtidigt finns det många olika faktorer som kan påverka och bidra till en obalans. 

Strategier och handlingar i strävan för en god balans kan med detta i åtanke ske på många olika 

sätt, men även på olika nivåer. Mycket fokus ligger på val och handlingar på individnivå, 

samtidigt hänger de samman och begränsas av andra nivåer, som organisations- och 

samhällsnivå, både lokalt och regionalt. Det krävs att man har samtliga nivåer i åtanke för att 

få en så övergripande bild som möjligt av hur strävan efter en god work-life balance kan yttra 

sig (Noon & Blyton 2013, s 353). 

  

Individnivå 

Hur man på individnivå handlar för att uppnå en god work-life balance kan variera mycket. En 

vanlig strategi i flera länder och familjer är att en av familjemedlemmarna, oftast kvinnan, 

arbetar deltid. Strategin ger par möjligheten att låta båda delta i inkomstbringande aktiviteter 

samtidigt som mer tid ges för det arbete som hem och barn kräver. Strategin kan tolkas som en 

modifiering av den tidigare vanliga ”manliga brödvinnar-modellen”, där mannen stod för 

ekonomisk inkomst och kvinnan ansvarade för hushåll och barn. Även att hitta arbeten med 

flexibilitet, där man kan arbeta olika tider, arbeta hemifrån, leta efter ett arbete nära hemmet, 

eller på andra sätt försöka pussla ihop arbetsliv och privatliv är exempel på hur man på 

individnivå kan arbeta för en god work-life balance (Noon & Blyton 2013, s 354). 
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Lokalnivå 

Samhället spelar också en viktig roll i att främja work-life balance hos dess individer. På 

lokalnivå kan det handla om att tillhandahålla saker som äldreomsorg, fritids, förskola och 

andra klubbar och aktiviteter. Tillhandahållandet av omsorgstjänster som dessa kan underlätta 

mycket för individer som försöker pussla ihop arbetsliv och privatliv (Noon & Blyton 2013, s 

356). Lokala samhällen och sociala nätverk kan alltså med skapande och bidragande av 

omsorgstjänster och dylikt ha en stor påverkan på individers möjligheter att finna en balans 

mellan privatliv och arbetsliv. 

 

Organisationsnivå 

Organisationer kan ha en inverkande roll på sina anställdas work-life balance. Noon & Blyton 

(2013) menar att organisationers handlingar och tillvägagångssätt brukar delas upp i tre 

huvudkategorier; 

• Policys vilka ger anställda rättigheter till ledighet för graviditeter och barnomsorg. 

• Åtgärder som skapar kortare och mer flexibla arbets-scheman, vilka i sin tur ger mer 

flexibilitet för anställda att balansera arbetsliv och privatliv. 

• Arbetsplatsbestämmelser för att stötta föräldrar. 

 

Hur dessa tre kategorier konkret används i organisationer skiljer mellan länder, men även 

organisationer emellan i och med att lagstiftning, normer, branscher med mera ser olika ut. 

Studier har visat på ökade behov av work-life balance policys inom organisationer, men även 

en underliggande kultur som stöttar anställda som använder sig av till exempel möjligheten att 

arbeta mer flexibelt. Samtidigt som organisationer verkar arbeta mer mot flexibla arbetstider 

och dylikt, ökar även förväntningar och arbetsbördan för de anställda (Noon & Blyton 2013, s 

357). Generellt sett verkar även organisationer utgå ifrån att deras anställda har väldigt få eller 

inga andra ansvarsområden utanför sitt arbete som kan påverka deras engagemang i arbetet. 

Med andra ord betyder detta för många längre timmar och/eller att de tar med arbetet hem (Noon 

& Blyton 2013, s 358). Samtidigt som organisationer bidrar med saker som policys och flextid 

är de även som arbetsgivare naturligt den källa där obalans rotar sig. Vilka krav som bör ställas 

och hur mycket organisationer bör bidra till sina anställdas strävan efter en god work-life 

balance tål att diskuteras. 

  

Samhällsnivå 

Samhället har även kraften att påverka individers work-life balance på en regional nivå, genom 

att reglera och sätta ramar för anställningsförhållanden. I Sverige regleras arbetsmarknaden i 

stor utsträckning däremot genom den så kallade ”svenska modellen”, där arbetsmarknadens 

parter enas om spelreglerna. Vare sig det är staten eller arbetsmarknadens parter, så har dessa 

kraften att genom avtal och lagreglering påverka anställningar på olika sätt och genom detta 

kan de även påverka work-life balance. Hur dessa ter sig skiljer sig mellan länder, men kan ta 

sig form i bland annat längre mammaledighet, samt introduktion av pappaledighet (Noon & 

Blyton 2013, s 360). De skandinaviska länderna kan sägas ligga i framkant i bidragande till sina 

invånares work-life balance, bland annat genom stöttande bestämmelser om barnomsorg och 
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längre föräldraledighet. Bestämmelser och lagregleringar som dessa ökar anställdas flexibilitet 

i arbetslivet, vilket kan öka chansen till en god balans (Noon & Blyton 2013, s 360). 

 

2.6.2 Arbetets betydelse i det vardagliga livet 

Allvin et al. (2006) beskriver att många individer har oregelbundna arbetstider, flextid eller att 

man inte har reglerade arbetstider alls. Många har möjlighet att arbeta hemifrån eller på resande 

fot. Individer har blivit allt mer disponerade då tillgängligheten för både service och tjänster 

har ökat enormt och många av tjänster är disponerande dygnet runt. Den ständigt utvecklade 

tekniken bidrar till att individer kan vara tillgängliga var och när som helst på dygnet. Inte bara 

tekniken men även arbetsplatser erbjuder sina medarbetare allt fler möjligheter för att kunna 

tillgodose deras behov. Alla dessa aspekter bidrar till att förhållandet mellan arbetsliv och 

privatliv löses upp (Allvin et al. 2006, s 103 f). Allvin et al. (2006) hävdar att arbete och övrigt 

liv har växlat mycket under 1900-talet och det har bildats olika sfärer som påverkar varandra. 

Man har arbetat med tre olika modeller som är ett stöd för de olika sfärerna. Modellerna 

benämns följande: segmentering, överspridning och kompensation. 

  

Segmenteringsmodellen innebär att arbetslivet och det övriga livet i stort sett är segmenterat 

och påverkar inte varandra på något sätt. Det är i arbetslivet alla materiella behov tillfredsställs 

och i det övriga livet är det fokus på det emotionella och sociala behov. I ett industrisamhälle 

började man inse att oftast det fysiskt tunga arbetet krävde en tydlig avgränsning och man som 

individ krävde att livet utanför arbetet skulle ha så liten påverkan så möjligt i förhållande till 

arbetslivet (Allvin et al. 2006, s 105). 

                                                   

Arbetslivet och det övriga livet skulle betraktas ur ett helhetsperspektiv på grund av att arbetet 

ställer höga krav och fritiden har börjat användas till återhämtning istället. 

Överspridningsmodellen innebär att arbetslivet och det övriga livet tränger in sig på varandra 

på ett eller annat sätt. Tidigare gränser mellan dessa livssfärer har släppts. Erfarenheter, 

upplevelser och attityder inom ett visst område, i detta fall arbetslivet påverkar erfarenheter, 

upplevelser och attityder inom ett annat - i detta fall det övriga livet. Sammanfattat innebär det 

att arbetslivets karaktär skulle ha en stor påverkan på hur resten av livet kommer att se ut (Allvin 

et al. 2006, s 105).                   

  

Kompensationsmodellen innebär att både det positiva och negativa inflytandet beläggs i båda 

riktningar. Man har även bevisat att fria och akademiska yrken deltar i mycket mer varierande 

aktiviteter på sin fritid än arbetare. Det som också har blivit mer tydligt är att överspridningen 

från arbetslivet till det övriga livet har blivit alltmer negativt. Det framgår att monotona arbeten 

borde kopplas till någon form av kompensation där man får ta del av kreativa och utvecklande 

fritidsaktiviteter eller en förbättrad ekonomisk situation. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att modellen innebär att om det finns brister i det ena området kan de kompenseras 

och vägas upp av innehållet i det andra området (Allvin et al. 2006, s 106).  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt metodval, vilket är en kvalitativ ansats baserad 

på kvalitativa intervjuer. Vidare kommer vi att beskriva vårt val av respondenter samt visa 

utformningen av intervjuguiden och redogöra för hur vi genomfört intervjuerna. Därefter tar 

vi upp hur vi har bearbetat och analyserat vårt material. I analysmetod redogör vi för hur det 

empiriska materialet har transkriberats och analyserats genom kodning. Sist kommer vi att 

diskutera begreppen validitet och reliabilitet, samt vilka etiska aspekter vi tagit i beaktande.  

 

3.1 Metodval 

Kvalitativ forskning syftar till att skapa en djupare förståelse av individernas upplevelser. Den 

kvalitativa metoden är mer djupgående och fokus ligger mer på individuell nivå (Patel & 

Davidson 2011, s 119 f). Vi har valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden eftersom den kändes 

mest relevant för studiens undersökningsområde då den söker efter en djupare förståelse om 

individens upplevelse av fenomenet – i vårt fall work-life balance. Den kvantitativa metoden i 

form av enkäter, siffror och tabeller inte skulle hjälpa oss att uppnå vårt syfte med 

undersökningen.  

  

Patel och Davidson (2011) menar att hermeneutik är en tolkningslära där man studerar, tolkar 

och skapar en förståelse för den mänskliga existensen. Det innebär att vår val av den kvalitativa 

metoden följer på ett eller annat sätt det hermeneutiska synsättet gällande kunskap. 

Hermeneutik innebär att man som forskare försöker att förstå andra individer och deras 

livssituation genom att tolka och förstå innebörden av olika handlingar (Patel & Davidson 2011, 

s 28 f). Detta bevisar vårt val av att utföra intervjuer för att i sin tur skapa djupare förståelse om 

hur ambulanspersonal upplever work-life balance fenomenet.  

 

Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse och få en inblick i hur ambulanspersonal upplever 

balansen mellan arbetsliv och privatliv, samt hur de hanterar ämnet i praktiken. För att kunna 

uppfylla vårt syfte valde vi den kvalitativa insamlingsmetoden med hjälp av intervjuer. Patel & 

Davidson (2011) menar att den kvalitativa metoden med hjälp av intervjuer ger större frihet för 

intervjupersonen att kunna svara med egna ord. Det är även lättare att kunna ställa följdfrågor 

beroende på vad respondenten har svarat. Istället för att endast lyssna på respondenten har man 

möjlighet till en levande dialog, där informationen blir subjektiv beskriven vilket också var 

syfte med denna uppsats. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har man aldrig möjlighet att kunna 

i förväg formulera ett färdigt svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad personen 

kommer att svara vilket gör forskningen ännu mer spännande (Patel & Davidson 2011, s 82).  

 

3.2 Förförståelse  

Vår förförståelse inför studien om work-life balance med ambulanspersonal grundade sig dels 

på vårt intresse kring ämnet samt nyfikenhet hur ambulanspersonalen kombinerar arbete och 

det övriga livet. Vi hade en förförståelse att ambulanspersonal upplever en viss svårighet 

gällande arbetet och det övriga livet genom att fått höra olika historier från vänner och bekanta 
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hur de upplevt olika arbetssituationer. Vi har även fått en hel del information om specifika 

upplevelser som berör olika områden inom yrket. Utifrån dessa intressanta historier har en del 

frågor väckts upp och vi kände att det vore spännande att få svar på en hel del frågor. Dels för 

att de har olika arbetsschema där det förekommer nattarbete som gör det svårare för dem att 

kombinera arbete med övriga livet men dels för att se om det förekommer några konflikter 

mellan arbete och övrigt liv. 

 

En förförståelse innebär oftast att man redan har skaffat sig en uppfattning om någonting. 

Därför kan det vara riskabelt att ha en förförståelse då det oftast styr uppfattningen hos den som 

skall studera kring ett ämne. Dock kan det även vara en tillgång som skärper vår blick i studien. 

Som forskare riskerar man att missa mycket som egentligen inte stämmer överens med 

förförståelsen, men som ändå är relevant för studien. Det är av betydelse att man som forskare 

inte blir ”blind” för det man skall studera. Faktum är att man redan har en insikt kring det 

området man vill studera och det går inte att undvika att förstå det nya utifrån det gamla helt 

enkelt (Gillham 2008, s 26 f). 

  

Den förförståelse vi haft med oss i studien har format uppsatsen i viss mån, speciellt när det 

gäller utformningen av syfte och valet av våra respondenter. Dock har vår förförståelse ändrats 

under arbetets gång då vi fått en hel del information som inte stämt överens med vår 

förförståelse.  

 

3.3 Urval 

Vi har valt att utföra vår kvalitativa intervjuundersökning på en ambulansavdelning i Värmland. 

Urvalsgruppen som vi valt att undersöka närmare är ambulanssjukvårdspersonal. Tanken 

bakom urvalsgruppen grundar sig främst i vår förförståelse samt intresse och nyfikenhet. 

Eftersom vi förmodar att ambulanspersonal är en yrkesgrupp som arbetar mycket obekväma 

arbetstider och har en hög arbetsbelastning är vi mycket intresserade av att undersöka deras 

upplevelser av ämnet work-life balance. Vi lyckades att genomföra åtta intervjuer och har 

använt oss av bekvämlighetsurval. Trost (2010) beskriver att detta är en bra metod att använda 

sig av för att få ett strategiskt urval. Detta innebär att man tar vad man får helt enkelt. Vi har 

valt ut en grupp som var relevant för vår undersökning men slutligen fick vi ta det som 

kontaktpersonen har gett oss. För att få tag i lämpliga respondenter inför vår undersökning har 

vi tagit kontakt med en tidigare praktikplats där vi mejlade HR-administratören för att se vilka 

möjligheter det finns. Detta ledde till att vi fick samtliga kontaktuppgifter till 

verksamhetschefen på ambulansavdelningen. Efter en mailväxling har vi fått möjlighet att 

komma till organisationen och träffa verksamhetschefen för att närmare förklara syfte med 

undersökningen. Han tyckte att vår undersökning verkade mycket intressant och hjälpte oss att 

hitta relevanta personer som kunde delta i vår studie. Vid första tillfället fick vi genomföra tre 

intervjuer, men eftersom vi behövde mer än så valde vi att återkomma till organisationen några 

dagar senare när det passade verksamheten. Vid det andra tillfället genomförde vi fem intervjuer 

vilket sammanlagt blev åtta. Vårt mål var att intervjua mellan åtta-tio personer, men eftersom 
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vi fick ganska korta intervjuer upplevde vi att det skulle behövas ännu fler respondenter till vår 

undersökning.   

  

Innan varje intervjuundersökning har våra respondenter tagit del av informationsbrev (se bilaga 

2), där vi beskriver lite mer utförligt vad undersökningen handlar om samt alla etiska 

aspekterna. Alla personer som vi intervjuat har varit positiva till att delta i undersökningen och 

själva intervjutillfället flöt på bra. Genom intervjutillfällena med ambulanspersonal har vi fått 

en övergripande förståelse för hur de upplever balansen mellan arbete och det övriga livet samt 

vilka strategier de använder sig av för att avgränsa arbetet från privatlivet.  

 

3.3.1 Respondenterna 

Vi har intervjuat fyra kvinnor och fyra män, där alla jobbar inom ambulansen i Värmland. Vi 

tycker att vi har fått en jämn fördelning av våra respondenter. För att behålla respondenternas 

samt undersökningens konfidentialitet har vi valt att inte nämna mer än nödvändigt. All 

information rörande våra respondenter som finns med här, beror endast på att vi anser att den 

kan vara relevant för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. Vidare har vi även 

valt att ge alla respondenter fiktiva namn för stärka konfidentialiteten.  

 

 
FIKTIVA 
NAMN 

 
ÅLDER  

 
CIVILSTÅND 

 
BARN 

 
ÅLDER PÅ 
BARN 

 
ALICIA 

 
28 år 

 
Ensamstående  

 
Inga barn  

 
- 

 
KAROLINA 

 
49 år  

 
Gift 

 
Tre barn  

 
19, 22 och 25 
år 

 
CAROLA 

 
50 år  

 
Sambo  

 
Två barn  

 
26 och 29 år 

 
AGNETA  

 
54 år  

 
Ensamstående  

 
Två barn  

 
27 och 29 år 

 
JONAS 

 
32 år  

 
Gift  

 
Två barn  

 
2 och 5 år 

 
JÖRGEN  

 
33 år  

 
Gift  

 
Ett barn  

 
1,5 år  

 
PATRIK 

 
43 år  

 
Ensamstående  

 
Två barn  

 
13 och 15 år  

 
FILIP  

 
51 år  

 
Gift  

 
Två barn  

 
14 och 19 år  

 

Tabell 1. Presentation av respondenterna.  
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3.4 Intervjuguide 

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer definieras av Kvale & Brinkmann (2014, s 19) som ”en intervju med målet 

att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen”. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun söker att förstå teman i 

vardagsvärlden från respondentens perspektiv. Livsvärld är den levda världen som påträffas i 

vardagslivet. Den upplevs direkt och är oberoende av förklaringar (Kvale & Brinkmann 2014, 

s 46).  För att få en inblick i respondenternas livsvärld var intervjuerna deskriptiva. Kvale & 

Brinkmann (2014, s 47) förklarar att deskriptiva intervjuer har fokus på att erhålla nyanserade 

beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden. Varför respondenten handlar och 

upplever saker på ett sätt är vad forskaren söker svar på. 

 

Vi delade upp frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) i fyra olika huvudkategorier; 

inledningsfrågor, livssituation, arbetssituation samt work-life balance. Vi hade även en kategori 

vi valde att kalla för övrigt som innehöll två stycken avslutande frågor. Patel & Davidson (2003, 

s 78) menar att kvalitativa intervjuer nästan alltid har en låg grad av standardisering på grund 

av att frågorna som ställs ger respondenten utrymme att svara med egna ord. Vi hade en bestämd 

ordning som vi ställde frågorna i, men valde att justera och frångå ordningen i viss mån 

beroende på hur respondenten svarade. Intervjuguiden hade således en något hög grad av 

strukturering. Frågorna som ställdes var både öppna och slutna och flera av frågorna följdes 

upp av följdfrågor och vissa av frågorna valde vi att frångå då respondenternas svar bidrog till 

att de flöt in i varandra. Intervjuguiden användes med andra ord som ett huvudsakligt 

utgångsstöd, men frångicks något i både frågor och följden på dessa beroende på 

respondenternas svar. Detta bidrog till att vi fick mera spontana svar och bättre inblick i 

respondenternas situation och upplevelser. 

 

3.5 Genomförande av intervjuer  

Insamlingen av materialet skedde genom åtta stycken intervjuer som genomfördes på två olika 

dagar. Verksamhetschefen för organisationen vars anställda vi intervjuade gav förslag på tid 

och plats, vilket vi anpassade oss till. Vi delade upp intervjuerna mellan oss båda och 

genomförde dem parallellt med varsin respondent åt gången. Samtliga intervjuer genomfördes 

på respondenternas arbetsplats samt i enskilda rum. Alvesson (2011, s 92) menar att den fysiska 

miljön intervjun utförs i kan påverka respondenternas svar. Eftersom respondenterna gavs 

möjligheten att välja plats för intervju antar vi att de valde en plats där de känner sig bekväma 

att svara på våra frågor. Den fysiska miljöns påverkan kan även ha betydelse på vilka svar man 

får beroende på vilken plats intervjun utförs. Svaren man får på ett café kan skilja sig från svaren 

man får på en arbetsplats, därför är samma fysiska miljö positivt då detta inte påverkar 

intervjuerna i särskilt hög grad. Vi var därför nöjda med att kunna utföra samtliga intervjuer på 

respondenternas arbetsplats. Intervjuernas längd var mellan 10-20 minuter och varierade 

beroende på att respondenterna är olika villiga på att svara. Vid varje intervju gav vi 

respondenterna ett informationsbrev för att göra dem medvetna om vilka vi är, syftet med vår 

undersökning, samt för att täcka de forskningsetiska principerna. Respondenterna informerades 
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även om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller avstå att svara på frågor. Samtliga 

respondenter genomförde hela intervjun och svarade på samtliga frågor i den mån de kunde och 

var villiga. Vi frågade även om det var okej att spela in intervjuerna, vilket samtliga 

respondenter samtyckte till. Vi redogjorde för respondenterna att inspelningen endast var i syfte 

för transkribering och att dem kommer att förstöras efter användning.   

 

3.6 Databearbetning och analys 

Samtliga av de genomförda intervjuerna valde vi att spela in med hjälp av våra mobiltelefoner 

för att försäkra oss om att vi fick med all information och inte gick miste om något. Vi valde 

att dela upp transkriberingen mellan oss och utföra den så nära in på intervjuerna som möjligt, 

detta för att dem dels ligger färskt i minnet men även för att färdigställa intervjuerna för analys 

så fort som möjligt. Transkriberingen utfördes med hjälp av datorer, där vi lyssnade igenom 

materialet och skrev ner informationen i text. Vi la vikt på att försöka skriva ner intervjuerna 

ordagrant och med få justeringar för att få en så korrekt och levande form av inspelningarna 

som möjligt. 

 

Efter insamling och transkribering av intervjuerna har vi tagit inspiration från Grounded theory 

för att bearbeta materialet. Enligt Grounded theory utgår man ifrån empiri för att sedan 

formulera en teori för det unika fallet. Allt det insamlade materialet skrivs ut för att sedan 

generera en lokal teori som består av kategoriseringar i olika koder som gjorts ur det empiriska 

materialet. En lokal teori är alltså ett system av koder som har en nära koppling till empiri och 

syftar till att skapa en förståelse för det specifika fallet snarare än att söka en generell teori 

(Patel & Davidson 2003, s 32). 

 

Vi kodade materialet i två steg genom öppen och axial kodning. Vi började med öppen kodning 

där vi på detaljerad nivå underströk ord, meningar och stycken för att finna relevant information 

i intervjuerna att koppla till våra frågeställningar. Vi gjorde sedan en axial kodning där vi 

kategoriserade materialet under de rubriker vi utgått från i intervjuguiden, vilka var: 

livssituation, arbetssituation samt work-life balance.  

 

När vi kodade materialet läste vi igenom materialet flertalet gånger och växlade mellan analys 

och datamaterialet. Koderna är till en början öppna och orelaterade, men efter ytterligare läsning 

och sortering av koderna kan de relateras. När koderna inte längre ändras i processen uppstår 

något som kallas en ”teoretisk mättnad” (Patel & Davidson 2003, s 32). Exempel på hur 

kodning gick till; Intervjupersonerna pratade om: styra arbetstider, möjlighet att vara ledig flera 

dagar i veckan och önskeschema. Dessa exempel på begrepp utgör tillsammans en kategori vi 

väljer att koda som flexibilitet.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Patel & Davidson (2003, s 99) menar att validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra 

vilket leder till att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och ignorera det andra. 

Reliabiliteten handlar om forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Vid intervjuer 
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handlar det om huruvida undersökningsdeltagarna ändrar sina svar under en intervju och 

huruvida de ger olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann 2014, s 295). När man 

använder sig av strukturerade intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i stor mån relaterad 

till intervjuarens förmåga. Intervjuaren gör bedömningar när de registrerar respondenternas svar 

vilket kan leda till att flera olika bedömningsfel kan uppträda (Patel & Davidson 2003, s 

101).  Intervjuarens reliabilitet står även i relation till ledande frågor då dessa kan oavsiktligt 

kan påverka respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2014, s 295). En förutsättning för att 

uppnå en god reliabilitet vid en intervju är således att intervjuaren är tränad och har erfarenhet 

(Patel & Davidson 2003, s 101). Vår intervjuguide innehåller frågor som är relativt öppna och 

har en något hög grad av struktur, vilket leder till att vi minskar risken att påverka 

respondenternas svar och stärker reliabiliteten. Reliabiliteten stärks även genom att vi spelade 

in intervjuerna, då detta ger oss möjligheten att lyssna igenom intervjun så många gånger vi 

behöver för att försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. 

 

Patel & Davidson (2003, s 102) nämner begreppet intervjuareffekt vilket menas med att 

intervjuaren uppträder på ett sätt under intervjutillfället som gör att individerna medvetet eller 

omedvetet förstår vad som förväntas av dem och således ger svar som avviker från det ”sanna” 

värdet. För att minska risken för intervjuareffekt krävs att intervjuaren är tränad för uppgiften. 

Ingen av intervjuarna har någon tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer vilket ökar risken att 

vi begått omedvetna misstag som kan ha påverkat intervjuernas reliabilitet negativt. Även fast 

det är önskvärt att ha en hög reliabilitet, för att motverka godtycklig subjektivitet, menar Kvale 

& Brinkmann (2014, s 296) att en för stark tonvikt på reliabiliteten kan motverka kreativitet 

och variationsrikedom. 

 

Validiteten handlar om giltighet, om en metod undersöker vad den avser undersöka. Validiteten 

är inte ett separat stadium av undersökningen, utan genomsyrar hela processen kontinuerligt. 

Validiteten påverkas av forskarens tillvägagångssätt under hela undersökningen. Hur man 

ständigt kontrollerar, ifrågasätter och tolkar saker som trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet 

är således av stor vikt för en god validitet (Kvale & Brinkmann 2014, s 297 f).  När det kommer 

till själva insamlingen av datamaterialet kopplas validiteten till om forskaren har skaffat ett 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av undersökningspersonens livsvärld (Patel & 

Davidson 2003, s 103). Urvalet är också en aspekt som kan påverka validiteten. Vi har använt 

oss av ett strategiskt bekvämlighetsurval. Trots att vi har haft vissa krav som 

undersökningsdeltagarna ska uppfylla har vi inte haft kontroll över vilka från 

ambulanscentralen som deltog. Detta kan öka risken för att vi får för många individer med 

säregna egenskaper, vilket kan påverka validiteten. Vid det andra intervjutillfället utfördes 

intervjuerna på en dag där intervjudeltagarna hade varit med om en speciellt påfrestande 

händelse. Intervjuerna utfördes dessutom efter intervjudeltagarnas arbetstid. Dessa faktorer kan 

ha bidragit till att intervjudeltagarna var mindre benägna att besvara våra frågor. I sin tur har 

detta påverkat intervjuernas längd och antagligen bidragit till att vi fått mindre utvecklande svar 

och även kan ha missat information som kan ha varit av nytta för studien, vilket är negativt ur 

en validitetssynpunkt.  
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Även transkriberingen av underlaget kan påverka validiteten. Under transkriptionsprocessen 

sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på datamaterialet för analysen. Det finns 

skillnad i talspråk och skriftspråk och saker som gester, betoningar, ironi och kroppsspråk kan 

lätt försvinna när intervjun transkriberas till text. I ett försök att motverka detta har vi 

transkriberat inspelningarna ordagrant och med få justeringar för att få texten så likvärdig 

inspelningen som möjligt. 

 

Kvale & Brinkmann (2014, s 297 f) presenterar en kvalitetskontroll för att höja validiteten som 

de kallar ”validering på sju stadier”. Vi har försökt efterfölja kvalitetskontrollen för att höja 

undersökningens validitet. De sju stadierna är följande: 

 

•Temastisering handlar om att validiteten hos en undersökning är beroende på hur väl 

underbyggda dess teoretiska antaganden är samt hur logisk härledningen från teori till 

forskningsfrågor är. 

                    

•Planering syftar till att validiteten hos den producerade kunskapen även handlar om hur 

adekvata intervjudesignen och intervjumetoderna är för undersökningens syfte och ämne. 

 

•Intervju handlar om tillförlitligheten hos datamaterialet från undersökningspersonerna samt 

kvaliteten på intervjuerna i sig. 

 

•Utskrift handlar om översättningen från inspelning till skrift, om översättningen är valid samt 

huruvida tolkningen i översättningen är logisk. 

 

•Analys syftar till om frågorna som ställs till en text är valida samt om tolkningen av dessa är 

hållbar. 

 

•Validering handlar om att göra en klok bedömning i fråga om form av validering som är 

relevant för en specifik undersökning och bruket av konkreta valideringsprocedurer. 

 

•Rapportering innebär att en given rapport ska ge en valid redogörelse för undersökningens 

huvudresultat samt läsarens roll i valideringen av resultaten. 

 

3.8 Etik 

Inom forskningen är de forskningsetiska frågorna av stor vikt. Kvale & Brinkmann (2014, s 99) 

menar att etiska problem förekommer under hela undersökningen och att etiska frågor bör 

beaktas redan från undersökningens början. De forskningsetiska kraven inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning är antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990. Det finns fyra huvudkrav som brukar diskuteras bland de etiska 

riktlinjerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Beskrivning av samtliga forskningsetiska krav är hämtade från forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet (1990).  

 

•Informationskravet handlar om att informera undersökningspersonerna om undersökningens 

syfte, genomförande samt vilka risker och fördelar deltagande i undersökningen kan komma att 

innebära. I informationskravet ingår även undersökningspersonernas rätt att delta i 

undersökningen frivilligt samt rätten att när som helst avbryta och dra sig ur. Det ska även 

framgå att de insamlade uppgifterna inte kommer användas till annat syfte än för forskning. Vi 

mailade ett informationsbrev i förväg där vi delgav vad undersökningens syfte var samt hur 

materialet skulle användas. I informationsbrevet framgick även att deltagande var frivilligt och 

att undersökningspersonerna när som helst kunde välja att avbryta intervjun och deltagande i 

undersökningen. Vi hade med oss kopior av informationsbrevet till varje intervjutillfälle som 

vi bad undersökningspersonerna att läsa igenom för att försäkra oss om att de blivit delgivna 

informationen. 

 

•Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. I informationsbrevet framgick det tydligt att undersökningsdeltagarnas 

deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta deltagande om de så önskade. Vi frågade även 

samtliga respondenter om godkännande att spela in intervjun samt informerade om att 

inspelningarnas syfte endast var för transkribering samt att de skulle förstöras efter användning. 

Samtliga undersökningsdeltagare samtyckte till inspelning samt deltagande i undersökningen. 

 

•Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet samt att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.  Det är endast intervjuarna som har kännedom av intervjuarnas identitet och inga 

personuppgifter förekommer i transkriberingen. Framgående information av deltagarna är 

ålder, kön och familjesituation. Inga svar kan därför härledas till någon deltagare i 

undersökningen. Ingen obehörig har tagit del av det insamlade datamaterialet och de inspelade 

intervjuerna har raderats efter transkribering 

 

•Nyttjandekravet innebär att insamlade om enskilda personer endast får användas för ändamål 

gällande forskning. Eftersom undersökningen behandlar deltagarnas privatliv var vi noga med 

att delge undersökningsdeltagarna om att det insamlade datamaterialet endast kommer att 

användas i undersökningens syfte. Datamaterialet har inte använts till något annat än för 

ändamål gällande undersökningen. 
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4. Resultat och analys  

Kapitlet börjar med en kort presentation av hur arbetet i organisationen ser ut där 

undersökningen utförts, beskrivit utifrån respondenternas uppfattning. Vidare diskuteras och 

besvaras frågeställningarna: Hur upplever ambulanspersonal möjligheten att kombinera 

arbete med övriga livet? Skapar ambulanspersonal balans mellan arbete och övrigt liv, och i 

så fall hur ser detta ut? Samt förekommer det konflikter mellan arbete och livet i övrigt? med 

hjälp av underrubriker.  

 

4.1 Ambulansyrket 

På ambulanscentralen där vi genomförde vår undersökning arbetar ambulanspersonal på olika 

pass delade över dygnet. Passen består i skift som är uppdelade i dags-, natt- och dygnspass och 

är mellan 8-14 timmar långa. Tre av bilarna går dygnet runt, där man antingen jobbar nattpass 

till exempel 17:00-07:00 eller dagspass som bland annat går 07:00-17:00. Ambulanscentralen 

har även tre andra bilar som endast går dagtid med varierande tider. Ambulanscentralen 

använder sig av ett önskeschema där medarbetarna får önska pass, med krav att arbeta vissa 

helger och nätter. Schemat korrigeras och spikas av schemaansvariga. De obekväma 

arbetstiderna och långa arbetspassen leder till att ambulanspersonalen ofta är lediga flera dagar 

i veckan. 

 

Under sina arbetspass befinner sig ambulanspersonalen ungefär lika mycket på 

ambulanscentralen som i fordonen. På stationen utför de uppgifter som att se till att fordonen 

är kompletta och fullt utrustade samt underhåller dem genom funktionstester, kollar så det finns 

olja, spolarvätska, mönsterdjup i däcken och dylikt. De brukar även ha ett morgonmöte där 

diverse saker tas upp och diskuteras. Utöver detta arbetar personalen på stationen med att skriva 

journaler, delta i utbildningar och med sina individuella ansvarsområden som exempelvis att 

hålla kartor och nycklar tillgängliga och uppdaterade. Det finns även möjlighet för personalen 

att träna. Ambulansyrket är ett beredskapsyrke där man arbetar utifrån patienters behov. Så fort 

någon behöver hjälp och ett larm kommer in sätter de sig i bilarna för att utföra sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter, att vårda, bedöma, behandla och transportera patienter. 

 

 

4.2 Hur upplever ambulanspersonal möjligheten att kombinera arbete med 

övriga livet? 

 

4.2.1 Flexibilitet  

Av materialet framkommer det att respondenterna upplever möjligheten att kombinera arbete 

och det övriga livet som relativt god. Samtliga respondenter beskriver att arbete och det övriga 

livet generellt inte krockar och att kombinera dessa två inte är några större problem. En faktor 

som verkar spela en viktig roll och påverkar ambulanspersonalen både positivt och negativt i 

deras kombination av arbete och övrigt liv är arbetstiderna samt deras möjlighet att påverka 

dessa. Sju av de åtta respondenterna arbetar med ett timecare-schema, där de får önska pass, 
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men med vissa krav på att arbeta ett visst antal helger och nätter. Respondenten som inte arbetar 

efter timecare-schema arbetar i lättvårdsambulans, där arbetsveckorna är raka. 

 

Arbetstider passar mig alldeles utmärkt som är ensamstående och som kan styra mitt eget 

liv. Vi lägger ju våra egna scheman. Vi har ett timecare-schema i nuläget, nu ska vi väl gå 

över och lägga det direkt i vårt andra datasystem är tanken. Men oavsett så är det ett 

önskeschema vi lägger som vi sedan diffar. Sedan har vi schemaansvariga som går in och 

ser att alla turer är täckta och spikar schemat, vilket gör att vi kan lägga väldigt personligt 

som det passar oss. /Agneta  

 

Noon & Blyton (2013, s 354) beskriver att arbeten med flexibilitet, där man till exempel har en 

stor inverkan på sina arbetstider kan vara en strategi man kan använda sig av på individnivå för 

att uppnå en god work-life balance. Ambulanspersonalens möjlighet att kunna önska arbetspass 

ger dem en flexibilitet i sitt arbete som rimligtvis bör öka deras förmåga att kunna planera och 

kombinera arbete och det övriga livet. Majoriteten av respondenterna uttryckte att 

önskeschemat fungerade väl och att man ofta fick de tider man önskat, med mindre ändringar. 

Jörgen uttrycker sig angående schemaläggningen: ”Det är varierat. [...] Vi har ett önskeschema 

så vi får välja tider. Sen i slutändan är det ju att få ihop det. Så den jag först valde kanske jag 

inte får ändå, vi är många på arbetsplatsen”. Samtidigt som önskeschemat presenterar en 

möjlighet att kunna planera och strukturera upp sina dagar är ambulansorganisationen en 

verksamhet som ska fungera dygnets alla timmar, året om. Således krävs det att personalstyrkan 

regelbundet arbetar på obekväma arbetstider.  

 

Trots möjligheten att önska de pass som fungerar bäst för individen i fråga, limiteras 

flexibiliteten av arbetspassens struktur. Respondenterna beskriver att passen sträcker sig från 

8-14 timmar, samt att arbetet innehåller väldigt mycket obekväm arbetstid. Möjligheten att få 

välja pass verkar dock enligt respondenterna överväga passens tider och förläggning, som 

nämnt upplever respondenterna att kombinationen av arbete och privatliv är väl fungerande. 

Att använda sig av möjligheten att önska pass beskriver många av respondenterna vara en 

strategi de använder sig av för att kombinera arbetet och det övriga livet. Respondenterna 

beskriver att de använder sig av speciella strategier för att kombinera arbete och familjeliv 

Agneta säger: ”Eller ja, jag lägger ju mitt schema så att det passar mig. Det handlar väl 

egentligen om att jag brukar lägga väldigt intensiva block med arbete så jag får en längre 

ledighet emellan. Och jo, det kan man väl kalla för en sådan strategi”. En annan respondent, 

Jonas uttrycker sig om frågan: ”Jo men typ med schemat har jag en liten strategi att jobba 

mycket vissa dagar när man vet att sambon är hemma, så att jag kan vara ledig, asså ja, lägga 

upp schemat på ett bra sätt”. Trots ambulanspersonalens möjlighet att välja pass samt deras 

strategier för att kombinera arbete och övrigt liv finns det andra aspekter av arbetstiderna som 

är svårare att kontrollera. Ambulansyrket är ett beredskapsyrke och de anställda måste konstant 

vara redo på att rycka ut, även om deras arbetspass slutar om fem minuter. Sjukdom och olyckor 

kan inträffa när som helst och det specifika fallet kan skilja sig enormt i hur mycket tid och 
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resurser som krävs. Således är det svårt för ambulanspersonalen att veta om de kommer att sluta 

sitt pass när schemat anger.  

 

Vi slutar klockan 8 på morgonen, men vi kan ju få en körning halv 8. Jag brukar aldrig säga 

en tid hemma liksom för det kan bli någonting den morgonen där att man kanske kommer 

hem klockan 9 eller 10. Men man försöker, det är inte jätteofta tycker jag men det händer 

absolut. /Carola 

 

Som citatet ovan visar kan det vara svårt för ambulanspersonalen att veta när de går av sitt pass 

i och med den stora variation som förekommer i deras uppdrag. Respondenterna hade dock 

skilda meningar på hur ofta de arbetade övertid. När vi frågade respondenterna om hur det såg 

ut med deras övertid svarade Filip: ”(Det är) Ofta… Allt från en halvtimme till flera timmar”. 

På samma fråga svarade Jonas: ”Det förekommer, ja någon gång i veckan kanske”. Vi tycker 

det är något märkligt att respondenterna hade skilda meningar i frågan, de arbetar på samma 

arbetsplats med samma arbetsuppgifter och graden av frekvensen på larm borde således vara 

likadan för respondenterna, de borde alltså ha en ungefärlig likadan övertidssituation. En 

förklaring kan vara att respondenternas olika erfarenheter, både inom arbetsplatsen i fråga, yrket 

i helhet och andra upplevelser inom livet ger dem en olika definition av vad att arbeta övertid 

ofta innebär. Trots deras skilda upplevelser om övertid sker ofta eller inte, är det ett fenomen 

som förekommer inom organisationen som i viss grad försvårar för ambulanspersonalen att 

kombinera arbete och det övriga livet.  

 

Som tidigare nämnt är ambulansen en organisation som kräver personal dygnets alla timmar 

året om. Sjukdomar eller andra anledningar till frånvaro från sitt schemalagda arbetspass 

förekommer hos ambulanspersonalen, som på vilken arbetsplats som helst. Till skillnad från till 

exempel ett kontor, där man arbetar 08:00-17:00 måndag-fredag, kan behovet att täcka dessa 

pass plötsligt dyka upp oberoende av tid eller dag. Samtidigt är ambulansen en statlig funktion 

som är till för samtliga medborgare och som vi tar för givet är väl fungerande. Att inte kunna 

täcka för medarbetare som är frånvarande leder i sin tur till en högre arbetsbelastning och en 

längre responstid på larm, vilket kan vara direkt livsavgörande. Man kan således tänka sig att 

arbetsgivaren är extra mån om att det alltid finns personal tillgänglig. Respondenterna berättar 

att arbetsgivarens lösning på detta är en sms-lista, där arbetsgivaren erbjuder pass som finns 

lediga.  

 

Vi har ju en mentalitet här att man ger och tar. Chefen kan vara väldigt schysst och ge en 

ledighet, eller att man får sluta tidigare en dag, men då förväntar de sig också att jag kanske 

kommer in någon gång fast än jag är ledig, att jag offrar lite av min tid, att någon gång ge 

tillbaka. Så jag tycker inte det är orimligt. /Alicia 

 

Som citatet ovan visar verkar en mentalitet råda på arbetsplatsen där man ställer upp för 

varandra. Att erbjuda ut passen till de anställda som för tillfället är lediga ger även chansen att 

arbeta extra och få in mer lön, vilket är ännu ett sätt för ambulanspersonalen att påverka sina 
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arbetstider. Det ska dock nämnas att vid extraordinära händelser förekommer beordringar att 

rycka in. 

 

Ser man till Greenhaus och Beutells (1985) arbets-familj konflikt kan man tänka sig att 

ambulanspersonal kan stöta på problem i den tidsbaserade konflikten. Den arbetsrelaterade 

tidsbaserade konflikten korrelerar med hur många timmar individen i fråga arbetar per vecka, 

men även med bland annat övertid, skiftarbete och oflexibla arbetstider.  Respondenterna 

förklarar att det jobbar med skiftarbete med förekommande övertid, mycket obekväma 

arbetstider och långa arbetspass. Arbetstidernas struktur kommer med vissa svårigheter, att 

hämta sina barn på förskolan blir till exempel svårt när man arbetar 08:00-20:00 en dag. 

Samtidigt upplever det att kombinera arbete och övrigt liv generellt är väl fungerade, det 

förekommer ingen betydlig krock mellan sfärerna. Med andra ord går inte de negativa 

aspekterna av deras arbetstider ut över familjelivet i stor mån. En bidragande faktor till att detta 

inte sker och till att ambulanspersonalen lyckas kombinera de två sfärerna verkar vara den 

flexibilitet de har i att påverka sina arbetstider. Respondenterna berättar hur de planerar sina 

scheman utefter sin partner, arbetar i intensiva perioder för längre ledighet och andra sätt som 

de använder sin flexibilitet i att påverka arbetstiderna för att lyckas kombinera arbete och övrigt 

liv. Den flexibilitet de erbjuds med önskeschemat reducerar de negativa effekterna av arbetets 

oförmånliga tider samt ökar chanserna att lyckas kombinera arbete och privatliv, vilket är ett 

steg i att lyckas uppnå en god work-life balance.  

 

4.2.2 Arbetssituation 

För att uppnå en god work-life balance och lyckas kombinera sfärerna på ett bra sätt bör det 

råda en viss stabilitet i sfärerna i sig. Tidigt i forskning kring work-life balance insåg man att 

sfärerna måste betraktas som en helhet, framförallt om arbetet är av en sådan natur att det ställer 

krav och att fritiden måste utnyttjas till återhämtning. Genom detta hävdar 

överspridningsmodellen att svårigheter i den ena sfären tenderar att färga av sig i den andra 

(Allvin et al. 2006, s 105).  Även Greenhaus & Beutells (1985) arbets-familj konflikt visar att 

stress och konflikter i ena sfären kan påverka den andra. Hur arbetssituationen ser ut är därför 

av vikt när det kommer till att uppnå en god work-life balance och för att lyckas kombinera 

sfärerna. I ett arbete där dagarna ser helt olika ut varierar också såklart den rådande 

arbetsbelastningen. På frågan om hur de upplever sin arbetssituation och arbetsbelastning svarar 

Jonas: ”Ja, men min arbetssituation är bra. Arbetsbelastningen är från dag till dag. Det går aldrig 

liksom att förutse hur mycket man ska göra eller hur lite. Men generellt tycker jag det är bra”. 

Flera av respondenterna beskriver att de har en väldigt stor trivsel i sitt arbete, vilket bidrar till 

att de upplever sin arbetssituation som god. Arbetsbelastningen är dock en fråga som gav 

annorlunda svar. 

 

Vi har en allt mer ökad arbetsbelastning av frekvensen på larm. Dels har vi en ständigt 

åldrande befolkning, som också då blir sjukare än vad dem var tidigare och därmed kräver 

mer resurser. Sen tycker jag mig se en förändring i samhället att man är mer benägen att 
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ringa efter oss istället för att tänka att den här ordnar jag själv eller jag åker själv till akuten 

eller söker på vårdcentralen. /Agneta  

 

Respondenterna beskriver att arbetsbelastningen skiljer sig från dag till dag, men som citatet 

ovan visar verkar även arbetsbelastningen generellt öka. Agneta upplever att resurserna är för 

få: ”Nej, det tycker jag inte. Vi har för dåligt med resurser, det är väldigt, väldigt ofta vi har 

tomt garage”. Angående resurserna uttrycker sig även Jonas: ”Ja men på dagen är vi det, på 

natten tycker jag väl att vi skulle vara en ambulans till. Det är ofta, speciellt på helger tycker 

jag, då är vi ju bara halva styrkan gentemot dagen men det är samma behov”. Man kan tänka 

sig att hur ambulanspersonalen väljer att lägga sitt schema kan ha påverkan i deras 

arbetsbelastning. Som Jonas nämner är ambulanspersonalen halva styrkan på natten gentemot 

dagen, men behovet är oförändrat. De som arbetar mer natt kan således vara offer för en högre 

arbetsbelastning än de som väljer att arbeta mer dagtid. Samtidigt verkar de föränderliga 

dagarna och det delvis hektiska arbetet även ha positiva aspekter. 

 

Det är väldigt varierande. Vissa dagar är det jättemycket, vissa dagar hinner man kanske 

inte äta lunch förens klockan 15:00 och vissa dagar kan man äta lunch 10:30 eller 11:00 för 

att det passar verksamheten. Så det är väldigt olika, men samtidigt är det en tjusning att 

man inte vet hur dagen blir. Jag gillar det oförutsägbara att det inte är samma, samma, utan 

att det varierar. /Karolina 

 

Carola uttrycker sig också om stressen i arbetet på ett positivt sätt: ”Stressigt är det nog. Jag 

trivs med det, jag trivs att vara lite i farten. Så jag trivs med den arbetssituationen jag har 

idag”.  Som tidigare nämnt upplever flera av respondenterna att de har en god trivsel och en bra 

arbetssituation, trots att de beskriver saker som för lite resurser och en delvis väldigt hög 

arbetsbelastning. Som föregående citat visar på verkar vissa av respondenterna även se positivt 

på den stress de upplever. En konstant för hög arbetsbelastning kommer självklart med negativa 

bieffekter, som utbrändhet och väldigt höga stressnivåer. De föränderliga arbetspassen verkar 

dock hålla detta delvis i schack, vissa dagar är lugna och vissa är hektiska. Det varierande och 

oförutsägbara i arbetet verkar vara något som flera av respondenterna söker i sitt arbete. 

 

[…] Jag skulle nog aldrig kunna jobba med något annat. Ja men det betyder mycket, jag får 

liksom spänning och jag får hjälpa människor och det behöver jag. Jag skulle inte kunna 

sitta på en stol på ett kontor. Jag behöver det här oväntade, det betyder jättemycket. /Jonas 

 

Som innan nämnts verkar även den generella arbetsbelastningen öka, vilket inte är något som 

sågs på lika positivt. Det oförutsägbara och det ibland höga tempot korrelerar med spänning 

och varierande arbetsdagar. För få resurser leder snarare till en situation där 

ambulanspersonalen upplever sig otillräckliga för att hantera alla larm. Fler resurser är även 

något som ambulanspersonalen uttryckte de var i behov av, framför allt på helger och nätter. 

Detta skapar en större förståelse för de som uttrycker en för hög arbetsbelastning och för få 

resurser, att hantera samma frekvens av larm och samma arbetsbörda på hälften så liten 

arbetsstyrka bör rimligtvis leda till att man upplever hög arbetsbelastning, stress och 
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otillräcklighet. Dessa negativa upplevelser kan vara påfrestande och som nämnt kan svårigheter 

i en sfär färga av sig på den andra. Men den generella uppfattningen bland respondenterna 

verkar vara att de har en god arbetssituation och en hög trivsel. Således beskriver 

respondenterna en övervägande positiv bild av sin arbetssituation vilken bör underlätta för dem 

i kombinationen av arbete och övrigt liv. 

 

4.3 Skapar ambulanspersonal balans mellan arbete och övrigt liv, och i så 

fall hur ser detta ut?  

 

4.3.1 Arbetsfördelning av hushållsarbetet  

Ett mönster mellan de respondenter som vi intervjuat är att de har familj och barn. De uttryckte 

på olika sätt att de har en jämlikt arbetsfördelning av hushållsuppgifter. De som är 

ensamstående måste givetvis sköta hemmet själva, vilket kan vara tidskrävande och resulterar 

till att man får mindre tid till fritid eller annat. Jörgen säger: ’’[…] Det är väl ganska jämlikt. 

Min sambo jobbar också skift så det blir ganska naturligt att vi måste dela upp hushållsarbetet. 

Men det är lite pusslande’’. 

  

De flesta individer upplever att de vill ha en viss struktur i sin vardag därför är det av betydelse 

att man delar upp hushållssysslor och hemarbete mellan parter för att uppnå balansen i största 

möjliga mån. Under det senaste tiden har det skett ett stor antal förändringar på 

arbetsmarknaden där både kvinnor och män är verksamma. Förr i tiden var det män som 

dominerade på arbetsmarknaden medan kvinnorna var hemma och skötte barn och 

hushållssysslor. Beck (2000) nämner att samhället har genomgått stora förändringar som 

påverkat samhällsstrukturen och för en individ innebär det att man är tvungen att anpassa sig 

oavsett man vill eller ej. 

   

[…] Jag skulle säga att jag gör kanske 70 % och min sambo gör kanske 30 %. Det beror på 

att jag jobbar väldigt långa pass vilket gör att jag är ledig flera dagar i veckan. Det är inte 

så att hon är lat eller så, det är bara att jag är hemma mer. /Jonas 

  

Detta är ett tydligt exempel på att det har skett ett antal förändringar i samhället där 

arbetsmarknaden och fördelningen av hushållsarbetet har blivit mer jämställd. Som vi ser 

utifrån vad våra respondenter svarar så kan det vara olika från hem till hem. I vissa hushåll är 

det kvinnor som gör mer och tvärtom. Det är alltså upp till var och en att dela upp det beroende 

på hur det passar dem och beroende på vilka arbetstider man själv och ens partner har. Det faller 

sig naturligt att vissa hushållssysslor hamnar automatiskt hos den partner som är hemma. 

Matlagning ligger oftast på den personen som kommer hem först och får ta det ansvaret.  En 

annan respondent säger: 

  

Det är lite speciellt. För något år sedan hade vi en städerska, nu har vi inte det. Vi gör allting 

tillsammans, det är ingen som har en speciell uppgift förutom […] min gubbe sköter köket. 

Han lagar mat, städar köket, sen tvättar vi. Det här är lite roligt. Jag tvättar aldrig hans tvätt 
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och han tvättar aldrig min tvätt. Så vi har våra olika korgar. Det på grund av när man hade 

barn och så har det blivit fel och våra kläder kom längst ner då. Men annars städar vi 

tillsammans. /Carola  

  

Det framgår alltså att respondenterna försöker dela upp arbetsbördan i hemmet mellan varandra 

så gott det går. Man försöker även anpassa hushållssysslorna utifrån vad som passar bäst. Vissa 

älskar att laga mat medan andra är bra på städning, därför är det smidigt att man har en viss 

struktur i vardagen. Björnberg och Kollind (2003) tar upp i sin undersökning trots att 

jämställdhet kan för många vara ett självklart ideal så råder det sällan jämställdhet i många 

relationer. I många familjeförhållande sker det en hel del förhandlingar och omedvetna 

processer där man försöker utforma egna regler för vad som skall gälla för just dem. Oftast 

slutar det med att man kompromissar sig fram till olika lösningar. Konflikter är förekommande 

och går inte att undvika. 

  

En av våra respondenter beskriver arbetsfördelningen av hushållsarbetet: 

  

Vi har nog ganska mycket könsroller, hur det var förr. Så jag gör nog typiska husmors 

arbete. Det är inget problem för mig. […] Ber jag min man att städa så gör han det. Jag ber 

honom att han ska handla så gör han det också. Men det är ingenting som sker per automatik 

utan det är någonting som jag måste påminna om. /Karolina 

 

Björnberg och Kollind (2003) belyser att jämställd arbetsdelning skapas utifrån tre olika 

jämställdhetsideal. Det första jämställdhetsidealet är en kontraktsorienterad ideal där 

överenskommelse om arbetsdelningen av hushållet står i fokus. Nästa ideal kallas för 

behovsorienterad arbetsdelning och innebär att det mesta sker spontant och per automatik, där 

bådas parter behov blir tillgodosedda. Det tredje idealet utgår ifrån en könsbestämd 

arbetsfördelning med utgångspunkten att det bara blev så. Detta innebär då att det finns en viss 

moral att kvinnor och män på grund av kön bör ha olika hushållsuppgifter. Ovanstående citat 

går att koppla till Björnbergs & Kollinds (2003) tredje jämställdhetsideal.  

 

Till en viss del framgår det att våra respondenter menar att vissa sysslor tilldelas beroende på 

vem som är bäst på vad. Oftast gör männen mer praktiska sysslor i hemmet och trädgården som 

kanske kräver mer styrka och kvinnorna har trots allt det övergripande ansvaret av hemmet. 

Respondenterna som är ensamstående får givetvis sköta allt själva alternativ att de får hjälp av 

sina barn. Patrik säger: ’’Det är jag som får sköta allting och strukturera upp det. I stort sett 

ligger allting på mig. Säger jag till mina barn att de ska städa sina rum och ta disken ibland så 

gör dem det’’. I vissa fall kan det vara uppskattade att man inte har någon tydlig uppdelning i 

hemmet och man kan göra saker när det passar en till skillnad från övriga respondenter som har 

rutiner att förhålla sig till. Respondenter som har äldre barn upplever att vardagssysslorna inte 

är så tidskrävande längre som när barnen var små.  
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4.3.2 Kombination mellan arbetsliv och privatliv  

Att arbeta som en specialistsjuksköterska inom ambulanscentralen måste man ha en stark vilja 

att särskilja på de olika sfärerna. Respondenternas arbetsuppgifter innebär att de måste vara på 

plats på arbetet för att kunna utföra dem. I och med detta anser vi att de inte låter arbetslivet 

tränga sig in på privatlivet i någon större utsträckning. 

   

Att arbeta som en sjuksköterska, då är man alltid en sjuksköterska. Så är det ju, det är du 

ju även privat. Det går nog inte att komma ifrån tror jag. […] Ibland tänker man, nej nu ser 

jag inte, nu går jag förbi. Jag ser det inte som ett problem, utan jag tycker att det fungerar 

bra. /Agneta 

  

Agneta upplever inget större bekymmer att arbetslivet och privatlivet krockar på något sätt. Hon 

säger ju att en sköterska är alltid en sköterska och hon har inget problem med det. Hon upplever 

ingen större press på grund av det och tycker att det fungerar bra trots att de olika sfärerna har 

en viss inflytande på varandra. Men det är något som inte går att undvika helt inom 

ambulansyrket, respondenterna och deras partner är väl medvetna om det och har en full 

förståelse för detta. Respondenterna som är ensamstående beskriver relationen mellan arbete 

och det övriga livet följande: ’’Jag kan styra mina arbetstider väldigt bra och har ingen hemma 

som säger varför kommer du aldrig hem’’? Vi uppfattar det som att respondenterna har en bra 

vardagsstruktur för att få livet att gå ihop. 

  

Allvin et al. (2006) beskriver att även om arbete och det övriga livet flyter in i varandra behöver 

det inte betyda att de på något sätt blandas samman. Forskarna menar även att ibland är det 

svårt att släppa den mentala biten med arbetet när man väl kommer hem. Ambulansyrket 

innebär att man är med om olika händelser under sin arbetsdag, det kan vara allt från tragiska 

händelser till något betydligt mildare som brutet ben. 

   

Nu har jag jobbat här sedan 2004, och det som är skillnaden från då är kanske att jag tog 

med mig mer hem. Jag tänkte mer på vad jag gjort under dagen. Nu har jag det lättare att 

lägga bakom mig när jag åker hem. Om inte det vart något väldigt, väldigt särskilt. Om inte 

det vart något väldigt tragisk eller så. Så jag kan lämna det mesta bakom mig. Vissa 

körningar kommer man ju aldrig glömma, första sommaren kommer jag fortfarande ihåg 

en del av, mest dramatiskt. Och under årets gång har det ju byggs på med dramatiska 

händelser. /Karolina 

 

Det framgår av intervjuundersökningen trots att våra respondenter dagligen är med om tragiska 

händelser av olika karaktärer så måste de kunna särskilja och balansera arbetsliv och privatliv 

för att det inte ska ha någon påverkan på varandra. Det framgår tydligt att det är tid och 

erfarenhet som gjort att ambulanspersonalen lärt sig att hantera gränser mellan arbete och övrigt 

liv. Carola säger: ’’När jag slutar här, så stänger jag dörren. Faktiskt’’. Detta är ett bra exempel 

på att arbete inte har någon inflytande på det privata livet för just den respondenten. Men alla 

individer är olika och upplever saker annorlunda. Vissa tar åt sig jätte mycket och måste 
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bearbeta det på hemmaplan medan andra har lättare att lämna det bakom sig. En annan 

respondent beskriver: 

  

[…] Ibland är man väldigt trött och sliten och det kan gå ut utanför familjen, men det faller 

sig naturligt, det vi utsätts för. Även om man har ett bra skyddsnät så är det väl inte mer 

med det. Man tar med sig en hel del i bagaget, det gör man. Det vore konstigt annars. 

Särskilt om man jobbat så länge som jag har gjort. /Filip 

  

Allvin et al. (2006) beskriver konfliktmodellen som delas in i tre olika delar; segmentering, 

överspridning och kompensation. Segmenteringsmodellen innebär att arbetslivs och privatliv 

är i stort sett segmenterat och inte har någon inflytande på varandra. Överspridningsmodellen 

innebär att arbetsliv och privatliv tränger in sig på varandra på ett eller annat sätt. Den tredje 

kompensationsmodellen innebär att det positiva och negativa inflytande beläggs i båda 

riktningar. Om det finns brister i det ena sfären kan de kompenseras och vägas upp i den andra 

sfären. Enligt ovanstående citat kan man konstatera att de olika modeller som Allvin et. al 

(2006) tar upp har en viss inflytande på våra respondenters liv. I detta fall kan 

överspridningsmodellen vara ett exempel.  

   

Jag har en sambo som också jobbar inom vården. Det är mycket jobbsnack liksom, när man 

kommer hem så pratar vi om vad som har hänt och så. Så det är klart att dem flyter in i 

varandra så, men inte på något annat större vis tycker jag. […] Och liksom grannarna vet 

ju att jag jobbar här så dem kommer ju och ringer i tid och otid och frågar hur de ska göra. 

Jag är ju alltid, tillgängligt som sjuksköterska. Så är det, absolut. /Jonas 

  

Oavsett man vill eller inte så kan man inte alltid särskilja på de olika sfärerna. Det går liksom 

inte. Jobbar man inom det yrket så förväntas man alltid ställa upp och svara på alla frågor som 

vänner och bekanta ställer. Detta kan leda till att man påverkas mestadels psykiskt och drabbas 

av ohälsa då det finns perioder att man inte orkar att alltid vara tillgängligt. Generellt kan man 

tycka att alla respondenter är nöjda med sitt arbete och kombinationen mellan arbete och det 

övriga livet. De upplever ingen större stress eller det påverkar dem inte negativt på något sätt. 

Tid och erfarenhet har lärt dem att hantera ämnet i praktiken och det upplever att de har en god 

balans.  

 

4.3.3 Strategier för att skapa balans mellan arbete och privatliv 

Respondenterna har olika strategier för att kunna skapa balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Vi har förstått det som att det krävs en viss erfarenhet för att kunna balansera arbete och det 

övriga livet. Att ha en god strategi och rutiner innebär att man har en skyddande effekt som i 

sin tur innefattar en god tidsplanering. Ingen av våra respondenter upplever negativ stress och 

det kan bland annat bero på att man har goda ambitioner och är bra på att strukturera upp 

vardagen för att få det att fungera. 

  

En av våra respondenter beskriver sin strategi följande: 
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Vi har ju möjlighet att träna på arbetstid om det tillåts. Det är väl en strategi, för att vinna 

lite tid. […] Jag anpassar även mitt schema, tidigare har jag jobbat mer intensivt för att vara 

lediga mer. Men nu med småbarn, så känner jag nog att jag försöker lägga kortare pass för 

att hinna träffa honom lite varje dag, om det går. Så det är klart att man försöker anpassa. 

/Jörgen 

  

Vi ser ett mönster bland respondenterna att de har en möjlighet till att kunna lägga sitt schema 

utifrån egna behov. Detta innebär att de på ett eller annat sätt har flexibla arbetstider som också 

är en skyddsfaktor vilket ökar möjligheten för respondenterna att anpassa arbetet i förhållande 

till det övriga livet. Filip säger ’’Jag tycker att det faller sig naturligt, att ha en bra grundstruktur, 

bra planerar min vardag. Har inget problem att få ihop det’’. 

  

Allvin et al. (2006) menar att individer utnyttjar tiden på bästa möjliga sätt och försöker varva 

arbete med privata angelägenheter på så sätt uppfyller man ett visst flyt i tillvaron. Våra 

respondenter är bra på att planera saker och ting och har en bra grundstruktur. 

   

Det är väldigt olika för att vissa veckor kan man jobba 60 timmar och vissa veckor kanske 

man jobbar två pass så det blir 24 timmar. Jag försöker att planera, till exempel försöker 

handla när jag ändå är i stan. Det är en sak jag sparar lite tid på. Det bästa för mig är att inte 

bli avbruten och behöver åka iväg utan jag tycker om att vara hemma och pyssla. /Karolina 

  

Vi upplever att respondenterna är bra på att planera sin vardag och de som bor en bit bort från 

jobbet strukturerar upp dagen så att de även hinner med annat. Respondenter försöker att inte 

tänka på jobbet när de väl kommer hem och det är viktigt att ha andra fokus då som till exempel 

fritidsintressen. Respondenterna trivs på arbetsplatsen och upplever att de känner sig behövda 

för samhället och det dem gör är något betydelsefullt. De framgår även att ambulansyrket är 

svårt att särskilja även när man kommer hem. På sätt och vis är sjuksköterska alltid en 

sjuksköterska men trots allt så har de bra strategier för att kombinera arbetsliv och privatliv. 

Det gäller dock att kunna planera sitt liv och vara beredd på att möta de krav på tillgänglighet 

som ställs på individen från båda sfärerna. Respondenterna har även stöd från sina eventuella 

partner för att gemensamt klara av alla krav och uppnå work-life balance. 

  

4.4 Förekommer det konflikter mellan arbetet och livet i övrigt? 

 

4.4.1 Arbetsgivarens påverkan  

Vad som upplevs som en god work-life balance är subjektivt och skiljer sig mellan individer. 

Mycket fokus i debatten ligger just på individerna och deras val och handlingar för att uppnå 

vad dem upplever är en god work-life balance. Noon & Blyton (2013) menar dock att 

handlingar på individnivå begränsas och påverkas av handlingar på andra nivåer, bland annat 

på organisationsnivå. Organisationers handlingar och tillvägagångssätt kan ha inverkan på de 

anställdas upplevda work-life balance genom exempelvis policys, arbetsplatsbestämmelser och 

andra åtgärder. Respondenterna hade generellt inte särskilt stor inblick i organisationens policys 

och bestämmelser. När vi frågar respondenterna om de har någon kunskap kring policys får vi 
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blandade svar. Karolina svarar på frågan: ”Hmm… Nej det har jag inte någonting om faktiskt. 

Kan inte komma på något just nu”. Alicia utrycker sig om samma fråga: ”Vi har ju en 

värdegrund. Men det handlar mer om hur man ska vara mot varandra och ha en bra arbetsmiljö. 

Jag känner inte till att vi har något skrivet eller bestämt eller någon diskussion just kring det”. 

Filip hade en större inblick i ämnet: 

 

Ja, jag skulle säga att jag har goda kunskaper. Jag har jobbat som avdelningschef tidigare 

så jag är väldigt förtrogen med regelverket och vad som förväntas och så. Det finns tydliga 

riktlinjer. Det finns uppdrag och liknande och rutiner man ska följa. […] Om jag nu ska ta 

något enkelt så, man ska komma utvilad till arbetsplatsen, man ska vara nykter, man ska 

klara av att blåsa grönt på morgonen. Man ska följa riktlinjer, man ska följa vårdrutiner. 

Det är väldigt inrutat, man ska följa väldigt mycket strikta rutiner och instruktioner, man 

följer de strikt helt enkelt. /Filip 

 

Att respondenterna inte har stor kunskap i organisationens formulerade policys och 

bestämmelser betyder inte att de inte följer exempelvis de riktlinjer Filip beskriver. Saker som 

att vara nykter på arbetsplatsen är nog snarare något som tas förgivet på alla arbetsplatser och 

att följa rutiner och instruktioner är något som lärs ut från grunden och som är en del i hur de 

arbetar, de behöver inte veta exakt vad som står i de formulerade policys och bestämmelserna 

för att följa de krav arbetsplatsen ställer. Vad de däremot kan gå miste om är inblick i hur 

arbetsgivaren handlar och hanterar situationer och problem samt hur de påverkar personalen. 

 

En stor del av livet spenderas i arbetet och hur organisationer arbetar med bland annat policys 

och bestämmelser kan ha en inverkan på om medarbetarna upplever konflikter mellan 

arbetslivet och det övriga livet. Respondenternas upplevelser angående arbetsgivarens 

skapande av förutsättningar för balans skilde sig. Carola svarar på frågan: ”De är schyssta, man 

får semester när man söker semester. Söker man semester lite senare så försöker dem att man 

får det. Sen så tycker jag de är bra på att ställa upp om det händer något i privatlivet, då är de 

jättebra här”. Även Jonas tycker arbetsgivaren skapar förutsättningar för balans: ”Ja men det 

tycker jag att dem gör. Vi har ju regler att följa i schema och så där, du måste arbeta ett visst 

antal timmar men det kan ju inte arbetsgivaren påverka. Man ja, det skulle jag säga att dem 

gör”. Ett återkommande ämne kring respondenternas reflektioner angående arbetsgivarens 

inverkan på deras upplevda konflikt är schema och arbetstider. 

 

Ja, till viss del tycker jag det. Vi har ju dem i kategorin som jobbar väldigt mycket natt och 

har med det nerkortad arbetstid. […] Nu är vi på väg in i sommaren och då har man problem 

med att få in personal, och då tycker jag väl kanske att… det drabbar oss. […] Man har 

någon idé om att man ska försöka göra något som dem kallar dala-modellen, att dem vill 

att vi ska arbeta mer tid på sommaren och mindre tid resten av året. Det tycker jag är skit. 

Man drar ner på verksamheten. En av våra nattbilar får fem timmars jourtid, vilket då gör 

att vi är här men inte får räkna arbetstid de fem timmarna. En av våra bilar drar man ner 

två timmar per dag och en bil ställer man helt och hållet de här tre semestermånaderna, 

vilket gör att arbetsbelastningen då blir högre för oss andra. Så det är både och. Jag tror 
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kanske att det finns en ambition men när dem stöter på problem så väljer dem lite konstiga 

vägar att lösa det tycker jag. /Agneta 

 

Även Filip tycker att arbetstiderna är något arbetsgivaren borde kolla in i: 

 

Jag skulle vilja att vi får ett bättre schema, ett hälsosammare schema, det är väl enkelt det 

svaret på frågan. Arbetstiden har vi pratat med landstinget, regionen i många, många år, 

men det är inte jätteenkelt. Man ska fylla alla minuter på dygnet, så det är klart det är svårt. 

Men helst av allt ett hälsosammare schema, då skapas förutsättningar för annat. /Filip 

 

Precis som Filip säger är det svårt, alla minuter på dygnet ska täckas. Arbetstiderna är inget 

som är specifikt för den ambulanscentral där vi utfört undersökningen, det är en nödvändig del 

av yrket i sig. Snarare än den negativa bild Filip presenterar av arbetstiderna uttrycker sig många 

respondenter sig positivt om önskeschemat som ett bra verktyg för att hantera de arbetstider 

yrket medför, alltså en bra åtgärd från arbetsgivaren för att minska risk för konflikt. 

 

Utöver de problem vissa av respondenterna uttrycker kring arbetstider ger dem en positiv bild 

av arbetsgivarens handlingar och åtgärder för att skapa balans. Samtidigt kan det diskuteras hur 

mycket arbetsgivaren lokalt kan påverka arbetstiderna och deras förläggning. Arbetstidernas 

oförmånliga natur är en naturlig och nödvändig del av yrket, det som bör diskuteras är snarare 

hur organisationer väljer att handskas med dem. Den metod som för tillfället är i bruk, med 

önskeschema och sms-lista ses av en klar majoritet av respondenterna som en positiv lösning 

och ett bra verktyg för att hantera arbetstiderna. Respondenterna uttrycker att det inte 

förekommer någon konflikt mellan arbetsliv och övrigt liv och de underlag som finns för 

konflikt är snarare en konsekvens av yrket i sig än av arbetsgivarens handlingar och 

tillvägagångssätt. 

 

4.4.2 Betydelsefullt arbete 

I vår undersökning har vi bland annat lagt hänsyn till frågor om vad arbete har för betydelse för 

dem eftersom vi anser att dessa frågor återspeglar ens välbefinnande på arbetsplatsen. Vi har 

fått varierande svar vilket kan tyckas vara logisk med tanke på att alla individer upplever saker 

annorlunda beroende på vilka möjligheter och förutsättningar det finns i verksamheten. Våra 

respondenter belyser trivsel, betydelsefullt, spänning, livsstil, kamratskap som mycket viktiga 

faktorer på en arbetsplats.  En av våra respondenter beskriver arbetets betydelse: 

  

[…]Nej men för mig är det en livsstil det där med akutsjukvården. Vi jobbar som ett team, 

bra kamratskap. För mig är det en livsstil. Vi trivs här och det är ett gott kamratskap så för 

mig är jobbet viktigt. /Filip  

 

En annan respondent säger: 

  

Ja det har otroligt stor betydelse. För det första så sa jag ju det att jag verkligen tycker om 

mitt arbete, jag trivs på mitt arbete. Jag har många av mina vänner här. För mig som är 
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ensamstående så är det ju ett ställe där jag får bekräftelse helt enkelt. Så för mig betyder 

arbetet väldigt mycket. Jag kan tänka ibland, att herregud hur ska det gå den dagen man 

ska bli pensionär. /Agneta  

  

Allvin et al. (2006) beskriver att sociala relationer är av betydelse på en arbetsplats för att det 

ska kunna fungera på ett bra sätt. Oavsett vilka patienter ambulanspersonalen möter under sitt 

arbetspass ska de alltid vara tillmötesgående. Detta kan alltså handla om relativ korta och av 

begränsad omfattning komplicerade relationer mellan parter. Men eftersom inom detta yrke 

sker sådana möten dagligen är det av betydelse att man som arbetare anpassar sig till 

situationen. Vidare beskriver forskarna att ambulansyrket kopplas ihop till ständig stress, 

intellektuell påfrestning och andra typer av störningar. 

  

Det framgår klart och tydligt att respondenterna trivs på sin arbetsplats och det ser ut som att 

de aldrig någonsin skulle byta ut det mot något annat arbete, när vi frågar Alicia svarar hon: 

’’Man spenderar mycket tid här och jag tycker att det påverkar mycket hur man mår. Det är en 

stor del av ens liv, så det är jätteviktigt’’. Arbetsplatsen har alltså blivit en del av deras liv för 

att man spenderar mycket tid där. Ingen av respondenterna nämnde att arbete anses viktigt på 

grund av försörjningsmöjligheter för att kunna överleva i samhället. Dels kan man tycka att 

detta är självklart och inte behöver utvecklas ytterligare men faktum är att man jobbar just för 

att kunna överleva och försörja sina familjemedlemmar. Enligt vår uppfattning är det snarare 

oftast själva arbetsuppgifterna som utvecklar, motiverar och stimulerar individer för att klara 

av nästa arbetsdag. 

  

Respondenterna belyser vikten av att de känner sig behövda samt att man gör ett gott arbete. 

Vikten läggs på att genom att arbeta inom ambulansen har man möjlighet till ett drivande arbete 

och möjlighet till en vidare utveckling. Dels genom delad erfarenhet från kollegorna på 

arbetsplatsen men även utifrån det som dagligen sker när man är ute på olika uppdrag. Karolina 

uttrycker sig följande: ’’[…] Jag är stolt över mitt jobb, jag skäms inte för vad jag jobbar med. 

Jag tycker det är roligt att få berätta att jag jobbar på ambulansen, det känns meningsfullt’’. 

Samtliga respondenter belyser faktum att de har ett meningsfullt arbete och är stolta över de 

arbetsuppgifterna de utför på arbetsplatsen. På så sätt stärks även deras självförtroende och 

motivationen ökar ännu mer.  
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5. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel presenteras svar på syfte och frågeställningar och därefter förs en diskussion 

kring undersökningen samt vad framtida forskning kan forska vidare i. 

 

5.1 Slutsats 

Vi hade en förförståelse innan undersökningens start att ambulanspersonalen skulle uppleva 

problem med att balansera privatliv med övrigt liv på grund av arbetets långa pass, obekväma 

arbetstider och den stress och påfrestning arbetet kan medföra. Under undersökningens gång 

har det framkommit att verkligheten skiljer sig från våra antaganden. Nedan återkopplar vi och 

redogör för resultaten som framkommit av vår undersöknings syfte och frågeställningar. 

 

5.1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse och få en inblick i hur ambulanspersonal 

upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv, samt hur de hanterar ämnet i praktiken. 

De frågeställningar som vi tänkt besvara i undersökningen är: 

 

• Hur upplever ambulanspersonal möjligheten att kombinera arbete med övriga livet? 

• Skapar ambulanspersonal balans mellan arbete och övrigt liv, och i så fall hur ser detta ut? 

• Förekommer det konflikter mellan arbetet och livet i övrigt? 

 

5.1.2 Hur upplever ambulanspersonal möjligheten att kombinera arbete med övriga livet? 

Ambulanspersonalen som deltog i undersökningen upplevde att deras möjligheter att 

kombinera arbete och övrigt liv var goda. Vad som visade sig vara en stor bidragande faktor till 

detta var att de arbetade med önskeschema. En stor flexibilitet i att välja arbetspass underlättar 

för ambulanspersonalen i att kunna planera och strukturera upp sina privatliv. De krockar som 

kan uppstå löses till exempel genom att planera sin schemaläggning utefter sin partner. Det 

finns även aspekter av arbetstiden som är svårare för ambulanspersonalen att hantera. I och med 

att de arbetar med ett beredskapsyrke kan larm komma in när som helst på arbetspasset. Larmen 

varierar i hur mycket tid och resurser de kräver och således kan det vara svårt för 

ambulanspersonalen att veta när deras arbetspass slutar. Samtidigt rådde det delade meningar 

bland respondenterna hur ofta och mycket övertid förekom. Oplanerad övertid är dessutom 

inget som är specifikt för yrket i sig och utifrån hur respondenterna har svarat verkar den inte 

vara mer påtaglig än i en annan bransch eller yrkesgrupp. 

 

Respondenterna berättar att de arbetar i intensiva perioder för att få en längre ledighet. Detta 

ger dem tid i sitt privatliv och en möjlighet att umgås och spendera tid med sin familj. Slutsatser 

vi har dragit utifrån respondenternas svar är att den flexibilitet arbetsgivaren ger dem i att 

påverka sina arbetspass ger dem goda möjligheter att kombinera arbete med det övriga livet. 

 

 

5.1.3 Skapar ambulanspersonal balans mellan arbete och övrigt liv, och i så fall hur ser 

detta ut? 
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Utifrån vår intervjuundersökning kan vi konstatera att ambulanspersonal skapar en god balans 

mellan arbete och det övriga livet. Samtliga respondenter som deltog i vår undersökning har en 

god strategi för att kombinera arbetsliv och privatliv och är bra på att utforma de vardagliga 

hushållssysslorna. Många av dem har en jämlik arbetsfördelning av hushållsuppgifter vilket är 

en viktig faktor för att få det att fungera och underlätta. Vidare beskrev dem att arbetsfördelning 

av hushållssysslorna faller sig naturligt beroende på vem som kommer hem först. De som är 

ensamstående måste givetvis göra de mesta själv men de upplevde inte att de var en extra 

belastning utan de trivdes med det. Respondenter som är ensamstående uppskattade att de inte 

hade någon tydlig uppdelning i hemmet och kunde göra saker när det passar till skillnad från 

övriga respondenter som hade rutiner att förhålla sig till. Vidare upplevde respondenterna som 

hade äldre barn att vardagssysslorna inte längre är tidskrävande på samma sätt som när barnen 

var små. 

  

Vidare anser vi att respondenterna kombinerar arbetsliv och privatliv i stor mån och låter inte 

arbetslivet tränga sig in på privatlivet i större utsträckning. Att arbeta som en sjuksköterska är 

man på sätt och vis alltid en sjuksköterska även på hemmaplan. Dock upplever ingen av dem 

större press på grund av det och det tycks fungera bra trots att de olika sfärerna kan ha en viss 

inflytande på varandra. Trots att yrket bjuder på en hel del händelser av olika karaktär har 

samtliga respondenter lärt sig att hantera det genom tid och erfarenhet. Vidare har våra 

intervjupersoner en hel del strategier för att kunna balansera arbetsliv och privatliv. Dels har de 

möjlighet att kunna lägga sitt schema utifrån egna behov vilket resulterar till att det ökar 

möjligheten att anpassa arbetet i förhållande till det övriga livet. Dels försöker dem inte att 

tänka på jobbet när de väl kommer hem och det är viktigt att ha andra fokus då. Det nämns 

också att chefen är ett viktigt stöd i form av förståelse och att det fungerar åt båda håll att man 

ger och tar. Generellt är alla respondenter nöjda med sitt arbete och upplever ingen större stress. 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att alla respondenter upplever att de uppnår en bra balans 

mellan arbetsliv och privatliv genom att använda sig utav olika strategier. 

  

5.1.4 Förekommer det konflikter mellan arbetet och livet i övrigt? 

Respondenterna hade blandade påståenden angående policys på arbetsplatsen, där vissa var mer 

insatta än andra. Dock innebär det inte att de inte följer organisationens riktlinjer. De flesta 

respondenter tyckte att arbetsgivaren skapar förutsättningar för att kombinera arbete och det 

övriga livet. Arbetsgivaren bryr sig i stor mån om sina medarbetare och gör allt för att skapa 

trivsel och bra stämning på arbetsplatsen. 

  

I vår undersökning framgår det att respondenterna trivs på arbetsplatsen och kallar sitt arbete 

för något betydelsefullt. Respondenterna belyser att de känner sig behövda och gör ett gott 

arbete vilket motiverar dem till att se fram emot nästa arbetsdag. Sammanfattningsvis uttrycker 

respondenterna att det inte förekommer någon konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Det som 

skulle kunna vara en konflikt är snarare en konsekvens av yrket i sig än av arbetsgivarens 

handlingar.  
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5.2 Diskussion 

Undersökningens syfte var att skapa en djupare förståelse och få en inblick i hur 

ambulanspersonal upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv, samt hur de hanterar ämnet 

i praktiken. Vi hade även tre frågeställningar förgrenade i syftet som vi försökt besvara under 

undersökningen. 

 

I undersökningens början hade vi en förförståelse att ambulanspersonal upplever svårigheter att 

kombinera sitt arbetsliv med det övriga livet och få ihop sitt livspussel. Detta skapade ett 

intresse för oss att undersöka hur fallet såg ut. Tvärtemot vår förförståelse framkom det tidigt i 

undersökningen att ambulanspersonal hade relativt goda förutsättningar för att skapa work-life 

balance och även i stor utsträckning upplevde den som god. 

 

För att samla in datamaterial till undersökningen använde vi oss av intervjuer där vi intervjuade 

utefter en intervjuguide med tre huvudsakliga delar: arbetssituation, livssituation och work-life 

balance. Om vi ser tillbaka på intervjuernas utförande borde vi ställt mer följdfrågor och försökt 

få respondenterna att utveckla utförligare. På grund av detta blev intervjuerna korta i längd. 

Även intervjuguidens utformning kunde ändrats till fler frågor med större variation.  Ett sätt att 

försöka åtgärda detta kunde ha varit genom en pilotundersökning för att kontrollera frågornas 

relevans. Merparten av intervjuerna utfördes även efter respondenternas arbetspass på en dag 

där de varit med om en speciellt påfrestande händelse. Samtidigt som detta är en del av deras 

yrke, är detta självklart en jobbig upplevelse oberoende av erfarenhet och det blir såklart svårare 

att fokusera och svara på frågor efter ett sådant arbetspass. Vi har även en tidsbegränsning att 

anpassa oss till för att utföra undersökningen och valde att anpassa oss efter de förslag på tid 

och plats undersökningsdeltagarna föreslog, då de trots allt ställer upp på att delta. Att denna 

händelse inträffade samma dag som de inplanerade intervjuerna var en olycklig slump och på 

grund av den tidsbegränsning som fanns för undersökningen fanns inte tid för att utföra 

ytterligare intervjuer. Vi upplever dock att vi fått en del relevanta svar som har varit viktiga för 

att besvara undersökningens syfte och frågeställningar, men längden på intervjuerna tyder på 

att vi kan ha gått miste om information som kan ha varit intressant för undersökningen. 

 

Våra resultat visar att arbetstiderna och ambulanspersonalens flexibilitet att påverka dessa är en 

stor och viktig del i hur de skapar och upplever work-life balance. Arbetstiderna kommer även 

med nackdelar, som långa arbetspass, obekväma tider och helgarbete men de önskeschema de 

arbetar efter gör arbetstiderna hanterliga. Arbetspassens tid och förläggning leder även till att 

ambulanspersonalen ofta är ledig flera dagar i veckan, vilket är tid som kan spenderas med 

familj och bekanta och kan gynna deras upplevda work-life balance. De använder sig även av 

olika strategier för att kombinera arbete och privat liv, genom bland annat att planera sina 

scheman utefter sin partner. De upplevde inte heller att det förekom någon krock mellan de två 

sfärerna. Sammantaget upplevde ambulanspersonalen en god work-life balance och konflikter 

mellan arbete och övrigt liv var heller inget som respondenterna upplevde. Den problematik 
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som kunde uppstå beror snarare på själva yrket och på arbetslivet än på den specifika 

organisationen. 

 

Framtida forskning inom ämnet skulle kunna ha fokus på om kön och småbarn har en påverkan 

på den upplevda balansen för arbetstagare inom yrket.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1.  

Intervjuguide 

 

 

Inledningsfrågor 

1. Vilket kön identifierar du dig med? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

4.     Vilket är ditt ansvarsområde/huvuduppgift på arbetsplatsen? 

5.     Skulle du kunna berätta om dina arbetsuppgifter? 

 

Livssituation  

      6.   Hur ser din livssituation ut? Har du barn? Sambo? 

      7.   Hur gamla är barnen? 

      8.   Hur ser arbetsfördelningen ut av hushållsarbetet? 

      9.   Hur ser arbetssituationen ut för eventuell partner? 

    10.   Har du eller barnen några tidskrävande aktiviteter som ni utför på er fritid?  

 

Arbetssituation  

    11.    Hur upplever du din arbetssituation/arbetsbelastningen? 

    12.   Vad har du för arbetstider?  

    13.   Har du några möjligheter att påverka ditt arbetsschema? 

    14.   Har du någon kunskap om det finns några formella formulerade policys eller      

            andra bestämmelser i organisationen gällande arbete och det övriga livet? 

    15.   Ställer arbetsgivaren några krav på tillgänglighet utanför arbetet? 

    16.     Förekommer det att du jobbar över din ordinarie arbetstid? 

   

Work life balance 

    17. Vad har ditt arbete för betydelse för dig? 

    18.  Hur skulle du beskriva relationen mellan arbete och det övriga livet? 

    19.    Skulle du kunna berätta hur du finner sambandet mellan arbete och det övriga livet?      

    20.    Har du någon speciell strategi för att kunna kombinera arbete med familjelivet? (Hur   

            får du tiden att räcka till i vardagen)?  

    21.   Upplever du att din arbetsgivare skapar förutsättningar att balansera privatliv och     

            arbetsliv?  

 

Övrigt 

   22.    Har du några övriga frågor eller något du vill tillägga? 

23.    Finns det någon fråga som du hade förväntat dig att vi skulle ställa men som vi inte har 

ställt? 
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7.2 Bilaga 2. 

Informationsbrev 

 

 

 

 

Hej! 

 

Våra namn är Ewelina Wieckowska och Markus Sandberg och vi läser för närvarande sista 

terminen på Personal- och arbetsliv programmet vid Karlstad universitet. Vi läser kursen 

Arbetsvetenskap C där vi ska skriva vårt examensarbete och vi har beslutat oss för att fördjupa 

oss i hur ambulanspersonalen hanterar balansen mellan sitt arbete och det övriga privata livet. 

Vi har önskemål om att få intervjua mellan 6-10 personer på Centralsjukhuset i Karlstad, främst 

personer som jobbar inom ambulanssjukvården och som har barn upp till 18 år. Deras kunskap, 

utbildning och erfarenhet kan vara värdefullt för oss och vårt arbete.  

 

Intervjun kommer att bestå av frågor som är av beskrivande karaktär, dock krävs det inga 

förkunskaper från Er inom området. Vi räknar med att intervjun tar cirka 45-60 min. Intervjun 

är enbart i studiesyfte och resultatet kommer endast att presenteras i ett examensarbete. Vi tar 

självklart hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att Ert 

deltagande är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta intervjun och deltagande. 

Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi inte kommer uppge några 

namn på dig och organisationen.  

 

Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  

 

Med vänlig hälsning, 

 

Ewelina Wieckowska, evelinaaa_1992@hotmail.com  

Markus Sandberg, markussandberg95@gmail.com  
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