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Sammanfattning 
 
Denna studie undersöker kvinnliga undersköterskors upplevelser av att kombinera arbetsliv 
med familjeliv under tiden som de är småbarnsföräldrar. Empirin till studien utgörs av semi-
strukturerade intervjuer. Studien har utgått från en fenomenologisk ansats med fokus på att nå 
respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet.  
 
Studiens teoretiska utgångspunkter har tagit fasta på hur samhällets könsnormer och 
organisationers uppbyggnad påverkar respondenternas upplevelser av att kombinera arbetsliv 
och familjeliv. Könsnormer är även relevanta utifrån hur fördelningen av det obetalda arbetet 
i hemmet ser ut och hur de skapar olika förutsättningar av att kombinera förvärvs- och 
hemarbete.  
 
Tillika illustrerar vår studie utifrån krav- och resursmodellen hur respondenterna upplever att 
de inte har tillräckliga resurser för att möta de krav som ställs från arbetslivet. Studien har 
även utgått från ett konfliktteoretiskt perspektiv för att kunna beskriva hur undersköterskornas 
upplevda höga krav från omgivningen skapar konflikter mellan arbete och familjeliv.  
 
Resultatet i studien visar att respondenterna upplever svårigheter att kombinera arbetsliv med 
familjeliv. Obekväma arbetstider blir ett påtagligt problem att kombinera med barnomsorgen.   
Därmed blir det sociala stödet de får från sin familj och partner, samt kontroll över arbetstiden 
centrala faktorer för att respondenterna ska kunna arbeta obekväma arbetstider samtidigt som 
de är föräldrar.  
 
Likaså har ett jämställdhetsperspektiv visat sig vara av betydelse eftersom det skapar olika 
förutsättningar för undersköterskorna att arbeta samtidigt som de är föräldrar. Män och 
kvinnor deltar inte på lika villkor i arbetslivet och detta bidrar till att det finns löneskillnader, 
där män oftast har högre lön. Ekonomin bidrar i sin tur till att det uppstår ojämlikhet då den 
individ i förhållandet som tjänar minst oftast är den som får ta huvudansvar för barn och hem. 
Härmed har samhälle och arbetsgivare en betydande roll för hur jämställdheten upprätthålls 
och vilka förutsättningar som skapas för hur kvinnliga undersköterskor ska kunna kombinera 
sitt yrke med ett fungerande familjeliv.   
 
 
 
  



 

 
 

Tack! 
 
 
Vi vill först och främst börja med att tacka alla respondenter som har valt att dela med sig av 
sina berättelser och upplevelser och gjort denna studie möjlig. 
 
Även ett stort tack till vår handledare Goran Puaca som har stöttat och hjälpt oss att fullfölja 
studien.  
 
Slutligen vill vi även ge ett stort tack till våra familjer och vänner som har ställt upp och 
funnits med oss under de tre år som utbildningen har pågått.  
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1 INLEDNING 
 
Idag råder det skilda villkor mellan män och kvinnor i arbetslivet. För att lättare kunna 
kombinera arbetsliv med familjeliv blir jämställdhet en central faktor. Att främja 
förutsättningar för att kvinnor och män ska finnas jämnt representerade inom alla yrken och 
sektorer är därmed av vikt. År 2000 kom Jämställdhetsfrågan upp i Europeiska rådet i 
Lissabon. Syftet var att skapa ekonomisk tillväxt i Europa. Det genom att både män och 
kvinnor skulle vara delaktiga på arbetsmarknaden och därmed få bättre möjligheter att 
kombinera arbete med familj (Bergh & Spehar, 2011:89–90). Framsteg har gjorts de senaste 
åren, men det finns fortfarande brister i jämställdheten mellan man och kvinna i Europa 
(Bergh & Spehar, 2011:149–151).  
 
När det gäller jämställdhet i Sverige utsågs vi redan 1995 som världens mest jämställda land 
av FN (Nordenmark, 2004:21). Statistik visar på att andelen kvinnor som befinner sig i 
arbetslivet i Sverige är högre än i många andra länder. Det kan förklaras genom att det har 
pågått ett aktivt arbete i Sverige de senaste årtiondena för att få in kvinnor på 
arbetsmarknaden (Nordenmark, 2008:51). Samtidigt visar JämO på att Sveriges 
arbetsmarknad är en av de mest könssegregerade. Kvinnor arbetar i högre utsträckning i 
sociala yrken medan män befinner sig i större omfattning i byggnads- och transportbranscher. 
Kvinnors årsinkomst i Sverige uppgår i genomsnitt till 83 % av mäns årsinkomst (JämO, 
2019). Den ojämna fördelningen i årsinkomst beror delvis på att kvinnor i större utsträckning 
är frånvarande från arbetsmarknaden på grund av vård av barn och föräldraledighet (JämO, 
2019). 
 
Utöver att föräldraledigheten i sig bidrar till skillnader i årsinkomsten, bidrar 
föräldraledigheten även till en segregation i hushållsarbetets fördelning. Fortes (2016) rapport 
visade att när ett par blir föräldrar ökade mammans hushållsarbete fyra gånger så mycket som 
pappans. Hushållsarbetet för kvinnan ökade mest när barnen var små eftersom kvinnan i 
högre utsträckning än mannen tog ut föräldraledighet. Fortes rapport (2016) visar även på att 
ett förhöjt deltagande av männen hade skapat bättre förutsättningar för kvinnorna att kunna 
kombinera familjeliv med arbetsliv. Trots detta råder det fortfarande skillnad mellan män och 
kvinnor, då det enligt Fortes rapport (2016) fortfarande är kvinnor tar det största ansvaret i 
hemmet. Kvinnans höga deltagande i det obetalda arbetet blir ytterligare en faktor som ökar 
klyftan i jämställdhet mellan man och kvinna. Dessutom kan det påverka möjligheten att 
kunna kombinera familjeliv och arbetsliv.  
 
Ytterligare en förklarande faktor till den ojämna fördelningen i årsinkomst beror på att 
kvinnor i större omfång arbetar i offentlig sektor där lönen är lägre jämfört med i privat sektor 
(JämO, 2019). En yrkesgrupp inom offentlig sektor som talar för könssegregationen är 
undersköterskeyrket. Det är en yrkesgrupp som är representerat av 92 % kvinnor (SCB, 
2019a). Men förutom att yrket är överrepresenterade av kvinnor präglas arbetet också av 
obekväma arbetstider och enligt SCB (2019b) upplever fyra av tio som arbetar obekväma 
arbetstider att de har obalans mellan arbete och fritid varje vecka. Dessutom är 
undersköterskor även den yrkesgrupp som har högst sjuktal och den vanligaste orsaken för 
sjukskrivning hos yrkesgruppen är utmattningsdepression. Undersökningen visar även att 
kvinnor som arbetar i kommun och landsting har dubbelt så mycket sjukfrånvaro som männen 
som är anställda i samma sektor (Kommunal, 2018).  
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Utifrån dessa faktorer blev det tydligt för oss som forskare att det är av relevans att se hur 
individer i ett kvinnodominerat yrke med obekväma arbetstider kan kombinera förvärvsarbete 
med familj. Det utifrån den segregation som finns i arbetslivet när det gäller löneskillnader, 
men även utifrån den faktorn att kvinnor fortfarande i stor utsträckning har huvudansvar för 
hem och barn. Därmed är det av vikt att studera hur kvinnliga undersköterskor kombinerar 
förvärvsarbete och familj. Genom att ta tillvara på kvinnornas subjektiva upplevelser är 
ambitionen att få djupare insikt i faktorer som underlättar eller försvårar för kvinnorna att 
kombinera arbetslivet med familjelivet. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga undersköterskors upplevelser av att 
kombinera arbetsliv med familjeliv. Studiens syfte kommer att kontextualiseras utifrån hur 
kvinnliga erfarenheter och könsnormer i samspel med skiftarbete inverkar på upplevelsen av 
att balansera yrket med familjelivet.  
 
Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

● Hur upplever undersköterskor som arbetar obekväma arbetstider att de kan kombinera 
sitt arbete med familjeliv?  

 
● Vilka upplevda krav och resurser inverkar på deras möjlighet att kombinera arbetsliv 

och familjeliv?  
 

 1.3 Avgränsning 
 
I studien har vi avgränsat vårt urval till kvinnliga undersköterskor. Anledningen till valet av 
respondenter är att undersköterskeyrket är överrepresenterade av kvinnor, samt att de arbetar 
obekväma arbetstider och blir därmed relevanta för vår studie. Vi har även avgränsat oss till 
respondenter som har eller har haft barn i småbarnsåldern under tiden som de arbetat som 
undersköterskor. Det utifrån att vi vill fånga upplevelsen om hur kombinationen mellan 
arbetsliv och familjeliv går att kombinera som kvinnlig undersköterska. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här stycket presenterar vi tidigare forskning som gjorts kring kvinnor och jämställdhet, 
flexibel arbetstid och skiftarbete, stress och upplevd hälsa, samt balans mellan arbetsliv och 
familjeliv. 
 

2.1  Flexibel arbetstid och dess förutsättningar för individen  
 
Lena Ede och Ulla Rantakeisu gjorde 2015 en undersökning om den nya flexibla arbetstiden 
inom vården som har utförts på vissa kommuner i Sverige. Det var en satsning som syftar till 
att öka jämställdhet i arbetslivet genom att kvinnor skulle kunna höja sin tjänstgöringsgrad 
och arbeta heltid (Edu & Rantakeisu, 2015:55). Genom att avsätta 20 % av den schemalagda 
tiden utanför det fasta schemat skulle kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden öka. Den del 
som inte var schemalagd sågs möjliggöra för kvinnor att kunna planera och kombinera sitt 
arbetsliv och privatliv, samtidigt som de kunde förvärvsarbeta i samma utsträckning som 
männen (Edu & Rantakeisu, 2015:56). 
 
Undersökningen visar dock på att flexibiliteten i schemat bidrog till en ökad osäkerhet. 
Osäkerheten hos arbetstagarna grundade sig bland annat i den gräns som suddas ut mellan 
fritid och arbete. Den flexibla arbetstiden sågs därmed inte som något positivt utan snarare 
som något stressigt och påfrestande och bördan upplevdes snarare öka än minska. Att stå till 
pass (uttryck för de icke schemalagda tiderna) kunde innebära att arbetstagarna fick avbryta 
sin ledighet eller planer som de haft med sina barn (Edu & Rantakeisu, 2015:59). Det i sin tur 
skapade skuldkänslor gentemot barnen. Även svårigheter att planera in aktiviteter och andra 
diverse saker som kräver planering, som exempelvis skola och barnomsorg påverkades och 
försvårades genom att behöva stå till pass (Edu & Rantakeisu, 2015:61).  
 
Formellt sett fanns det möjlighet för arbetstagaren att tacka nej till passen men två orsaker 
försvårade denna process. Den ena orsaken var ur ett ekonomiskt perspektiv. Lönen är ett 
förskott utifrån en 100 % tjänstgöringsgrad och tiden måste således arbetas in för att inte bli 
återbetalningsskyldig. Att då tacka nej ger upphov till rädsla för att inte bli uppringd vid andra 
tillfällen och därmed att inte kunna fylla ut sin tid (Edu & Rantakeisu, 2015:59). Den andra 
orsaken var sociala förpliktelser. Den solidaritet som fanns mellan arbetskollegor gjorde att de 
gärna ville ställa upp och ta pass (Edu & Rantakeisu, 2015:60).  
 
Den flexibla arbetstiden som i grunden var ämnad att öka jämställdheten upplevdes snarare 
som något som hämmade jämställdheten. Osäkerheten att inte veta när arbetet ska utföras 
skapade en ökad börda för kvinnorna och därmed svårigheter att kunna planera och balansera 
arbetet med privatlivet (Ede & Rantakeisu, 2015:65). 
 

2.2  Skiftarbete kan skapa sämre balans mellan arbetsliv och familjeliv 
 
Tuttle och Garr (2012) har gjort en studie där de undersökte om amerikanska anställda som 
arbetar obekväm arbetstid hade sämre balans mellan arbete och familjeliv än de som arbetade 
dagtid eller hade flexibel arbetstid. 
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I studien använder de sig av begreppet ”Work to family fit” som innefattar huruvida konflikt 
kan uppstå mellan arbetsliv och familjeliv relaterat till arbetstider (Tuttle & Garr, 2012:261). 
Utgångspunkten i deras studie är teorin om rollkonflikt. Rollkonflikten beskrivs existera när 
individen innehar olika roller. Tuttle och Garr (2012:262) beskriver vidare att när individens 
arbete och familjeliv på samma gång kräver mycket, kan konflikt mellan dessa två roller 
uppstå. Således kan detta förändra hur individen upplever sin balans mellan familjeliv och 
arbete.  
 
Resultatet i studien visade att amerikanska arbetare som arbetar obekväm arbetstid hade högre 
risk av att uppleva konflikter mellan arbete och familjeliv än de som arbetade dagtid. Studien 
visade också att konflikten mellan arbete och familjeliv minskade om individen har mer 
inflytande i hur schemat utformades. Ett annat resultat i studien visade på hur kvinnor som 
arbetade skift i högre utsträckning var utsatta för konflikt mellan arbete och familjeliv, än de 
kvinnor som arbetade på ett fast dagsschema. De kvinnor som arbetade obekväma tider var 
också i högre utsträckning mer utsatta än män som arbetar på fast dagsschema, eller hade 
flexibla arbetstider (Tuttle & Garr, 2012:265). 
 

2.3  Kvinnors upplevelse av konflikt mellan arbete och familjeliv 
 
Andrade och Mikula (2014) undersöker hur kvinnor upplever tillfredsställelse och hur de mår 
när de arbetar samtidigt som de har ett familjeliv. Studien beskriver hur work to family-
conflict (konflikt mellan arbetsliv och familjeliv) innebär att de olika rollerna sammanstöter 
med varandra och att detta kan skapa problem. Faktorer som att ha småbarn eller att sköta 
hemarbetet själv utan stöd från den andre föräldern visar sig påverka om individer hamnar i 
konflikt mellan familjeliv och arbetsliv (Andrade & Mikula, 2014:286–287).  
 
Resultatet visade även att kvinnans upplevelse av konflikt mellan arbete och familjeliv inte 
påverkades av antalet timmar som kvinnan la på hemarbete. Konflikten var snarare kopplad 
till hur jämställt kvinnan upplevde att det var i hemmet mellan henne och hennes partner.  
I de fall där kvinnor upplevde en låg känsla av jämställdhet gällande hemarbetet kunde det 
bidra till konflikt mellan arbetsliv och familj (Andrade & Mikula, 2014:296). 
 

2.4  Stress mellan arbetsliv och familj, ett hinder för kvinnors 
arbetsmarknadsdeltagande 

 
Nordenmark (2008:50) beskriver att Sverige ofta ses som ett land i framkant vad gäller att 
främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Trots detta belyser Nordenmark att det inte på 
långa vägar har uppnåtts total jämställdhet mellan män och kvinnor. Det grundar sig i den 
utredning som gjorts av Regeringen på sent 1990-tal, den så kallade Kvinnomaktutredningen.  
I utredningen framkommer det att männen fortfarande dominerar den reguljära 
arbetsmarknaden och besitter huvuddelen av högavlönade tjänsterna och chefspositionerna. 
Det trots att det finns förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Hemarbetet som är 
obetalt och huvudansvaret för barnen är det fortfarande kvinnorna som ansvarar för, oavsett 
om de förvärvsarbetar eller ej. Sverige har enligt Nordenmark (2008:50–51) arbetat aktivt 
med att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det har idag gjort att fler kvinnor 
arbetar och att män har ökat sitt deltagande i det obetalda hemarbetet. Ändå är antalet kvinnor 
som börjat förvärvsarbeta högre än antalet män som har börjat ta ansvar för det obetalda 
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hemarbetet. Det skulle kunna förklaras genom att fler åtgärder har gjorts för att ge kvinnor 
möjlighet att delta på arbetsmarknaden än vad som tagits för att få fler män att delta i det 
obetalda hemarbetet. Därmed skapas en situation idag där kvinnor i större utsträckning 
förvärvsarbetar samtidigt som de arbetar oavlönat i hemmet.  
 
Nordenmarks (2008:53) rapport visar också att kvinnor oftare än män upplever sig stressade 
av att vara medverkande och engagerade i både familjelivet och arbetslivet. Ca 33 % av 
kvinnorna som deltagit i studien ville ha en förkortad arbetstid, jämfört med 19 % av männen 
som deltagit. Det trots att kvinnor ofta spenderar mindre tid i förvärvsarbete än männen. 
Orsaken som kvinnorna anger till varför de vill arbeta mindre är sammankopplad med deras 
familjeliv. De upplever att det finns ett behov för dem att arbeta mindre för att kunna ha mer 
tid åt hushållsarbete och barnomsorg. Rapporten visar att det finns könsmässiga skillnader i 
hur individerna upplever sig ha en rollkonflikt mellan arbetsliv och familjeliv. När det råder 
samma arbetsvillkor, arbetstider och liknande yrkesroller upplever kvinnor oftare än män att 
det uppstår svårigheter att kombinera arbete med familjeliv. Nordenmark (2008:54) knyter 
ihop det med att kvinnor som ägnar mycket tid åt sitt arbete också har ett huvudansvar vad 
gäller det obetalda hemarbetet. Det skapar i sin tur höga krav på kvinnor från både arbetslivet 
och familjelivet, i jämförelse med männen som ofta ägnar majoriteten av sin tid och energi på 
arbete. Därmed finns det också en lägre risk för män att uppleva konflikter mellan arbetsliv 
och familjeliv.  
 

2.5  Samhällets påverkan på individens deltagande på arbetsmarknaden  
 
Enligt Allvin et al. (2012:10–12) finns det en trend inom arbetsmarknaden och dess 
organisationer som styrs mot flexibilitet, decentralisering och entreprenörskap. Det har fört 
med sig ökade krav på självständighet och servicetänkande hos arbetstagarna oavsett vad för 
yrke individen har. Ändrade villkor i arbetet för arbetstagarna gjorde att flexibel arbetstid 
infördes i Sverige under 1980-talet. Med flextid skulle individer lättare kunna balansera sitt 
arbete med sitt familjeliv.  
 
Utifrån att flexibilitet är en betydande faktor syftade Allvins et al. (2012) studie till att ta reda 
på hur reglerade arbeten kan vara. Därför skapade författarna fyra mätverktyg för att kunna 
mäta i vilken utsträckning arbetet var reglerat. De var arbetstid, arbetets rumsliga placering, 
genomförande samt samarbete. När arbetstagaren hade möjlighet att själv styra och reglera sitt 
arbete ansågs det vara ett oreglerat arbete. Således var ett lågt reglerat arbete ett arbete där 
arbetstagaren själv kunde bestämma när individen skulle utföra sina arbetsuppgifter. Här blir 
arbetstiden och kontroll över den ett exempel på hur ett lågt reglerat arbete skulle kunna se ut 
(Allvin et al. 2012:16).  
 
Resultatet visade att arbetstagare i offentlig sektor var högre reglerade än de i privat sektor. 60 
% av de i offentlig sektor var reglerade i tre eller alla de mätverktyg som Allvin et al 
(2012:20) använde sig av i studien. Dessutom uppvisades skillnader i offentlig sektor mellan 
män och kvinnor, där kvinnors arbeten generellt var mer reglerade. Det utifrån faktorer som 
den horisontella arbetsdelningen som innebär att kvinnor och män befinner sig i olika yrken 
och sektorer. Även den vertikala arbetsdelningen är av vikt och innebär att kvinnor och män i 
arbetslivet även uppehåller sig på olika hierarkiska nivåer. I resultatet visar det sig även att 
hälso- och sjukvård där kvinnor är överrepresenterade är en av de branscher där den högsta 
graden av reglering råder (Allvin et al. 2012:20–21).  
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2.6  Stress och förebyggande åtgärder 
Stress handlar om de krav som vi har på oss och att vi utifrån de kraven agerar fysiologiskt, 
känslomässigt och beteendemässigt (Cassidy, 2003:13).  
 
Forskning talar för att det finns faktorer som kan minska stress. De faktorer som individen 
kan använda vid upplevda krav är att ha kontroll och socialt stöd som resurs. Att individen 
både arbetar och har ett familjeliv gör att kraven kommer från olika håll. Därför är det av vikt 
att individen försöker ha resurser att möta de krav som uppstår i de olika delarna i livet 
(Cassidy, 2003:50). Det sociala stödet som individen får är en viktig resurs och kan agera som 
ett skydd mot stress. Forskning visar att de med mindre socialt stöd i kombination med ett 
stressigt jobb också har större möjlighet att få psykiska besvär som exempelvis 
utmattningsdepression, i jämförelse med de som har mer socialt stöd (Cassidy, 2003:68–69). 
 
Forskning visar även att arbetstid och sömn är faktorer som verkar förebyggande mot stress 
och enligt Holmström & Ohlsson (2014:65) är arbetstiden och möjligheten att kunna påverka 
den av vikt för att uppnå en bra hälsa psykiskt och fysiskt. Det har visat sig att genom att ha 
kontroll över sina egna arbetstider så ökar förutsättningarna för att ha en bra balans mellan 
arbetsliv och privatliv och därmed minskar även den konflikt som kan uppstå mellan dem. Det 
utifrån att kontrollen över arbetstiden kan förlänga individens sömn och därmed 
återhämtningen. I sin tur bidrar det till mindre stress och en ökad psykosocial hälsa (ibid.).  
 
Emellertid kan flexibiliteten i anpassning av arbetstiden vara en riskfaktor om den blir 
gränslös. Ett gränslöst arbete kan skapa brist på återhämtning som i sin tur kan bidra till 
ohälsa. Forskning visar att arbetsplatser där individer själva kan kontrollera sina tider i högre 
utsträckning också har mindre sjukfrånvaro. Det kan även främja balansen mellan arbetsliv 
och privatliv som i sin tur ger förutsättningar för en god hälsa (Holmström & Ohlsson, 
2014:66). Även arbetstakten i arbetet är en viktig faktor som kan påverka hälsan. Genom en 
alldeles för tidsstyrd arbetstakt ökar pressen än mer och större risk för stress uppstår. Ett yrke 
som präglas av styrd arbetstid är undersköterskeyrket (ibid.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 
 

3 TEORIANKNYTNING 
 
De teorier vi har valt att använda oss av i denna studie kommer utifrån olika infallsvinklar 
utgöra förklaringsverktyg av undersköterskornas subjektiva upplevelser att kombinera arbets- 
och familjeliv.  
 
Vi har valt att använda oss av krav-resursmodellen för att förklara hur de kvinnliga 
undersköterskorna upplever att de kan kombinera förvärvsarbete och familj. Modellen 
kommer även agera stöd i hur krav och resurser ser ut beroende på kön och hur detta skapar 
olika förutsättningar för män och kvinnor. Genom krav-resursmodellen kommer vi även 
kunna förklara den stress som kan uppstå när kombinationen arbetsliv och familjeliv möts. Vi 
har också valt att använda oss av Ackers teori om kön i organisationer. Genom Ackers 
tolkningar erbjuds en förklaring till hur kön organiseras och reproduceras i organisationer och 
därav genom yrken. Detta resonemang kan bidra till förståelse för hur yrken kategoriserar 
individer och hur de påverkar individens förutsättningar i arbetslivet.  
 
Vi har även använt oss av Simone de Beauvoirs psykoanalytiska perspektiv om hur en kvinna 
blir en kvinna och hur det fysiska könet har en betydande roll för hur vi samspelar i olika 
sammanhang. de Beauvoir erbjuder en än mer fördjupad förståelse än Acker kring den roll 
som socialisationen har för individers undermedvetna konstruktioner av kön. de Beauvoir 
erbjuder en bredare bild av hur sociala konstruktioner verkar i hela samhället varpå det blir 
aktuellt för oss att använda oss av det psykoanalytiska perspektivet. Via de Beauvoirs 
resonemang kommer det kunna förklara hur undersköterskorna kan uppleva konflikt då de 
dras mellan arbete och familjeliv. Det utifrån könsnormer i samhället som påverkar individens 
sätt att se på hur huvudansvar för barn och förvärvsarbete fördelas utifrån vad som anses vara 
kvinnligt och manligt. 
 
Dessutom har vi valt konfliktteorin som förklarar hur individens begränsade tid och energi 
skapar en konflikt som kan leda till stress om det inte finns balans mellan aspekter såsom 
arbetsliv och familjeliv. 
 

3.1  Krav och -resursmodellen 
 
Krav- resursmodellen, även kallad the Job Demands-resource model (JD-R model) 
introducerades 2001 av Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli. Enligt Eklöf (2017:133–
134) är krav-resursmodellen en bra förklarande teori för att förklara stressprocessen som kan 
uppstå när det råder obalans mellan krav och resurser.  
 
Krav-resurs modellen innebär att det måste finnas en balans mellan de krav som en individ 
har och de resurser som finns för att klara av kraven. Obalans kan uppstå när kraven är större 
än resurserna som individen befogar över och detta kan leda till stress och därmed ohälsa. När 
resurserna däremot är högre än kraven bidrar det till ökad hälsa och välbefinnande. Forskning 
har visat på att större kontrollmöjligheter i arbetet och ett gott socialt stöd har ett samband 
med mindre risk för bland annat psykisk ohälsa som utmattningsdepression (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Eklöf 2017:75).  
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Definition av krav utifrån vår studie 
 
I vår studie kommer vi att definiera krav som de måsten som individerna i studien upplever i 
sitt arbete men även i sitt familjeliv. Dessa krav kan komma från chefer, kollegor, familj, och 
samhälle. Kraven kan även komma från det normsystem som definierar kön. Individer besitter 
även egna värderingar och krav på sig själv i sina egna prestationer som finns i deras arbets- 
och familjeliv (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Eklöf, 2017:133–134).  
 
Definition av Resurser utifrån vår studie 
 
I vår studie kommer vi definiera och fokusera på resurser som socialt stöd och kontroll. 
Socialt stöd i vår studie kommer att definieras som det stöd individer får för att kunna vara 
yrkesverksamma och uppleva sig vara en ”god” förälder. Det sociala stödet utgörs av 
stöttning av chefer, att kunna styra arbetstider, få stöttning av kollegor samt stöttning av 
sammanboende, vänner eller familj på hemmaplan. Socialt stöd kan även ges från samhället, 
huruvida förutsättningar ges till individen för att kunna kombinera sitt arbete med sitt 
familjeliv. Det utifrån den barnomsorg som erbjuds samt den föräldraförsäkring som finns att 
tillgå. En annan resurs som utmärker sig vara av vikt är kontroll. Vi kommer i vår studie att 
använda oss av kontroll som en resurs utifrån egenkontroll av schema. Oregelbundna 
arbetstider kan påverka om individen upplever sig ha tid att hinna med sitt arbets- och 
familjeliv och därför är egenkontroll av schemat en viktig faktor.  
Det sociala stödet i vår studie är den praktiska hjälp som individen behöver för att kunna 
kombinera arbete med familjeliv. Den praktiska hjälpen innebär de resurser som finns att 
tillgå utifrån barnomsorg samt det stöd som erhålls från partner, familj och vänner 
(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Eklöf, 2017:83–85). 
 

3.2  Ackers teori om kön i organisationer  
 
Acker (1990:140) är en av dem som forskat om hur kön konstrueras i organisationer. 
Organisationers sfär är en bidragande och viktig faktor till huruvida jämställdhet upprätthålls 
även i samhället. Det utifrån att det framförallt existerar en könssegregation mellan det 
obetalda arbetet och förvärvsarbetet. Organisationer kan vidare ses som en bidragande faktor 
till att det inte råder jämställdhet eftersom könssegregation upprätthålls och reproduceras 
inom dem. Det utifrån de normer och den kultur som råder i organisationen gällande kön. 
Genom att organisationer och de som arbetar i dem har värderingar om vad som anses vara 
maskulint och feminint, påverkar det i sin tur människor handlingar samt hur deras 
förutsättningar ser ut inom organisationerna (Ibid).  
 
Ackers (1990:146–147) teori om könskonstruktion utgår från fyra processer. Den första 
processen syftar till hur könsskillnader dagligen konstrueras genom arbetslivet. Således blir 
arbetsuppgifter, hierarkier på arbetsmarknaden, löner och familjelivet konstruerat olika för 
män och kvinnor. Det utifrån hur individer anses passa till olika arbetsuppgifter och därmed 
blir mer framträdande och dominerande i olika yrken. Den andra är den symboliska 
konstruktionen. Den handlar om hur ens uttryck och image ser ut och hur den skapas efter 
kön. Det utifrån hur människor pratar, klär sig och agerar i olika kontexter. Exempelvis tros 
män besitta bättre tekniska färdigheter just för att de är män och tillskrivs därmed manliga 
egenskaper. På samma sätt anses kvinnor på grund utav sitt kön vara mer omsorgsfulla och 
därmed mer lämpad för vårdande yrken. Den tredje processen är hur integrationen mellan 
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könen belyser vem som dominerar och vem som är i underläge. Härmed kan hierarkier skapas 
till männens fördel. Den fjärde processen bidrar till hur kön konstrueras och hur vi mentalt 
särskiljer könen åt genom att anamma det som passar och är accepterat utifrån vilket kön vi 
har. Det kan handla om vilka arbeten som individen själv känner är lämpliga eller känner 
tillhörighet till (Ibid). 
 

3.3  Det psykoanalytiska perspektivet  
 
Det psykoanalytiska perspektivet beskriver hur en kvinna “blir” en kvinna, i den utsträckning 
som hon ser sig själv. De fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor är inte främst av 
betydelse, utan de egna tankarna hos individen är det väsentliga (de Beauvoir, 1949:72). 
Alltså är definitionen på kvinna och man förankrad i hur individen definierar sig själv och inte 
endast i det fysiska könet. Samtidigt belyses vikten av kön utifrån den prägling som unga 
tjejer och pojkar blir utsatta för redan i ung ålder. Vi socialiseras in i samhället utifrån de 
könsnormer som råder och därmed blir kön av betydelse och spelar roll i olika sammanhang i 
samhället (de Beauvoir, 1949:79).  
 
Det kan ytterligare knytas an och förtydligas med begreppet sociala konstruktioner som enligt 
Abrahamsson innebär att manligt och kvinnligt är något som skapas genom kontexter och att 
det inte per automatik finns något manligt och kvinnligt. Abrahamsson citerar Simone de 
Beauvoir “Man föds inte till kvinna, man blir det” (Abrahamsson, 2009:152). I enlighet med 
att det skapas sociala konstruktioner skapas även kontexter där det finns tankar om vad som är 
manligt och kvinnligt utifrån traditionella könsroller. Det präglar i sin tur kvinnor och mäns 
beteende och skapar tankar om att kvinnor huvudsakligen har ansvar för hemmet och att män 
huvudsakligen betraktas som försörjare. Dessutom kan det skapa betydelse för hur generella 
tankar kan finnas hos likartade individer. Individer som är lika varandra och som befinner sig 
i likartade förhållanden kommer med största sannolikhet att uppfatta situationer och saker på 
liknande sätt (de Beauvoir, 1949:80).  
 
Ett förklaringsverktyg till varför arbetsmarknaden ser ut som den gör kan förklaras utifrån de 
inbäddade normerna i samhället om hur kvinnor och män ska vara. När individer har andra 
åtaganden än det som är betraktat som deras huvudsakliga uppgift kan detta göra att individen 
upplever att de strider mot de processer i den sociala konstruktionen som fortfarande präglar 
delar av samhället. Redan i ung ålder formas kvinnan genom normer som finns i den sociala 
konstruktionen. Det i sin tur påverkar kvinnan i vuxen ålder när hon ska förvärvsarbeta och 
kan därmed känna att hon försummar sitt huvudansvar för barn och hem (Nordenmark, 
2004:46).  
 

3.4  Konfliktteorin 
 
Konfliktteorin utgår ifrån att alla individer har begränsat med tid och energi. Det gör i 
praktiken att allt individen gör ska rymmas inom en viss tid och med begränsad mängd av 
energi, varpå de olika “livssfärerna” måste samsas om den tid och energi som individen har 
tillgång till. Om det uppstår konflikt mellan sfärerna kan det skapa obalans i de olika rollerna. 
Detta kan i sin tur skapa ohälsa hos individen (Allvin et al. 2006:107).  
Det finns möjliga vinster av att ha olika roller/livssfärer som kan bidra till att totalen av all 
energi hos en individ ökar. Förutsatt att de olika sfärerna inte ställer höga krav på individen 
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kan de olika sfärerna gynna individen, och öka individens energikapacitet (Allvin et al. 
2006:108). Finns det däremot konflikter mellan sfärerna arbetsliv och familjeliv kan det skapa 
mindre produktivitet hos individen. I sin tur kan det leda till att arbetstillfredsställelsen blir 
sämre och att individens välbefinnande och hälsa påverkas negativt. Det finns inte heller en 
mätsticka när det gäller hur många eller få roller individen kan ha och hur det kan påverka 
individens potentiella välmående. Allvin et al. beskriver ändå att fler roller kan ha positiv 
inverkan på individen eftersom möjligheten till socialt stöd ökar (Allvin et al. 2006:109). 
 

4 METOD 
 
I det här stycket kommer vi presentera den metod vi har använt för att inhämta empiri och 
vilka val som gjorts och varför.  
 

4.1  Val av metod och perspektiv 
 
Studien har utgått från ett abduktivt förhållningssätt. Med det menas att vi forskare utgår från 
en teori samtidigt som vi har ett öppet förhållningssätt genom att se vad empirin visar och 
därmed valt teorier och tidigare forskning efterhand. De teoretiska aspekter som vi utgått från 
speglar våra intervjufrågor och vad vår studie ska handla om. Genom att inta ett abduktivt 
förhållningssätt var tanken att respondenternas perspektiv och synsätt skulle komma fram och 
förklaras utifrån deras kontext och livsvärld (Bryman, 2018:478–479).  
 
Vi har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv och på så vis kunna nå respondenternas 
subjektiva upplevelser för att kunna förstå hur människor upplever sin värld. För att det ska 
finnas förutsättningar att lyckas med detta blir forskarens egna förutfattade meningar av vikt. 
Därmed blir det som forskare väsentligt att vara medveten om sin förförståelse samt bias. 
Detta är något som vi mer explicit och ingående förklarar under rubriken förförståelse längre 
ner i arbetet (Bryman, 2018:54). 
 
I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Att kvalitativa intervjuer valts i denna 
undersökning berodde på att vi ville komma åt respondenternas subjektiva upplevelse av hur 
de kombinerar arbete med familjeliv. För att komma åt den subjektiva upplevelsen måste det 
finnas utrymme att komma närmare respondenten för att förstå dess livsvärld. Vi har genom 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer upplevt att vi har kunnat ställa följdfrågor och ha en 
mer djupgående dialog och därmed haft möjlighet att komma närmare respondentens 
subjektiva upplevelse (Aspers, 2011:14). 
 

4.2  Material 
 
Data som har samlats in har varit både primär och sekundär. Den primära data står i enlighet 
med Larsen för den empiri som vi i studien har samlat in via intervjuer. Den sekundära data 
består av tidigare forskning och teorier (Larsen, 2009:45).  
 
Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer med fasta frågor utifrån specifika teman, men 
med möjlighet att ställa följdfrågor utefter vad som kommer fram under intervjun. 
Anledningen är att vi vill vara öppna för oförutsedda ingångar till vårt syfte och 
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frågeställningar och för att inte missa vad som är av vikt för att fånga intervjupersonens 
subjektiva upplevelse (Bryman 2018, ss.563–565). Vår intervjuguide strukturerades upp efter 
vad vårt syfte med studien var (Kvale, Steinar & Brinkmann, 2014:148) Vi startade med 
inledande bakgrundsfrågor som hur länge de har arbetat i undersköterskeyrket och 
intervjuguiden följdes sedan av tre teman. Dessa teman var familjesituation, arbetssituation 
samt kombinera arbetsliv och familjeliv. 
 

4.3  Urval 
 
När ett urval ska göras måste frågan ställas vilken social miljö som kan bidra med det studien 
syftar till att undersöka och där individer med den efterfrågade subjektiviteten kan tänkas 
finnas (Svensson & Ahrne, 2015:22). Studien har därför riktat in sig på undersköterskor då 
det är ett yrke där fler kvinnor än män arbetar. Den syftar vidare till att undersöka kvinnliga 
undersköterskors upplevelse av att kombinera sitt arbetsliv med sitt familjeliv. Därför har ett 
strategiskt urval gjorts genom att studien har inriktat sig på kvinnliga undersköterskor som har 
barn och familj (Larsen, 2009:78). För att finna respondenter till studien har ett snöbollsurval 
gjorts. Ett snöbollsurval innebär att forskaren hittar ett litet urval av personer som i vårt fall 
undersköterskor och dessa personer i sin tur föreslår och hjälper till med ytterligare 
respondenter. I vårt fall då vi båda är undersköterskor i grunden, frågade vi tidigare kollegor 
och dessa kollegor frågade i sin tur sina kollegor om de ville delta i studien (Bryman, 
2018:504–505).  
 
Sammanlagt blev det sex intervjuer med kvinnliga undersköterskor som också är föräldrar. 
Urvalet var inte tänkt att vara generaliserbart utan syftet var att nå undersköterskornas 
subjektiva upplevelser av att kombinera familjeliv med arbetsliv. Således har urvalet samma 
karaktäristiska drag då samtliga respondenter är kvinnor som är eller har varit 
småbarnsförälder samtidigt som de har arbetat som undersköterskor (Larsen, 2009:78). 
 

4.4  Undersökningens genomförande 
 
Samtliga intervjuer gjordes i april 2019 och tog mellan 30 och 45 minuter. Innan intervjuerna 
har två pilottest gjorts vid två olika tillfällen. Under pilotstudien ströks vissa frågor utifrån att 
de var svåra att förstå för respondenten, även frågor som gav liknande svar togs bort. 
Pilotstudien bidrog även till att nya tankar och frågor uppstod som var viktiga för att kunna 
besvara vårt vetenskapliga problem (Bryman, 2018:332). Intervjufrågorna är således 
anpassade efter studiens tänkta urval och i enlighet med Trost (2010:102) på ett sätt som är 
förståeligt för intervjupersonen. Vi som intervjuare i studien har även anpassat vårt språk och 
förhållningssätt till intervjupersonerna för att göra oss förståeliga och vara begripliga. 
 
I början av studien fanns det fler respondenter än de som i slutändan deltog. Orsaken till att 
urvalet minskades berodde på att en del av respondenterna inte hade möjlighet att delta. Trots 
att de ville medverka hade de inte tid då de arbetar och är småbarnsföräldrar. Om vi hade fått 
möjlighet att intervjua alla respondenter som från första början ville medverka, hade vi kunnat 
få in mer omfattande empiri till vår studie. Eftersom vissa respondenter som i slutändan 
deltog i studien också hade svårt att finna tid för att träffas, var enda möjligheten att 
genomföra telefonintervjuer med dem. Att telefonintervjuer har gjorts i denna studie kan ha 
påverkat empirins omfattning. Det utifrån att det är svårt att förhålla sig till någon genom 
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telefon. Genom att inte heller se respondenten under intervjun missas kroppsspråk som kan 
vara av vikt för hur saker uppfattas. Kroppsspråket möjliggör vidare att kunna se 
respondentens reaktioner på frågan, som i sin tur öppnar upp för att ställa följdfrågor 
(Bryman, 2018:263). Utifrån detta var vi noga med att upprepa de svar vi fick från 
respondenten, för att än mer säkerställa att vi uppfattat rätt. 
 
De intervjuer som gjordes ansikte mot ansikte spelades in och transkriberades, de intervjuer 
som gjordes via telefon antecknades antingen ner eller spelades in (Ahrne & Svensson, 
2016:50–51). Tre intervjuer gjordes ansikte mot ansikte, antingen hemma hos intervjuaren 
eller hemma hos respondenten. Tre intervjuer gjordes via telefon. Enligt Bryman (2018:262) 
är telefonintervjuer något som bland annat tar mindre tid då varken intervjuaren eller 
intervjupersonen har någon resväg och ökar därmed tillgängligheten på dygnets timmar. Att 
tänka på vid intervjusituationer är frågor som konfidentialitet och informationsskydd. Vi var 
därmed noga med att informera våra respondenter ytterligare en gång om huruvida vi skulle 
gå tillväga och upprepade det som stod i informationsbrevet (Bryman, 2018:262). 
 
Samtliga respondenter fick tydlig information antingen skriftligt eller muntligt angående 
intervjuns syfte samt hur upplägget skulle se ut. De fick även information om att det inspelade 
materialet samt transkriberingar kommer att raderas efter att studien är avslutad. Genom 
informationsbrev och via muntlig information tilldelades respondenterna uppgifter om 
konfidentialitet och hur deras personuppgifter skulle hanteras, samt att de när som helst skulle 
kunna avbryta sitt deltagande i studien.  
 

4.5  Databearbetning 
 
Efter att alla intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom inspelningarna och gick igenom 
de minnesanteckningar som skrivits under intervjuns gång. Efteråt har empirin sammanfattats 
och struktureras om för att passa strukturen som vår intervjuguide haft (Trost, 2010:150).  
 
Inför analysen har vi läst igenom samtliga transkriberingar och minnesanteckningar för att 
kunna få en bättre bild och som bidrog till processen av att börja analysera materialet. Efter att 
materialet hade kategoriserats utifrån vår intervjuguide har vi skrivit ut det preliminära 
resultatet. När resultatet var utskrivet såg vi mönster som vi sedan strukturerade upp studien 
efter (Ahrne & Svensson, 2015:223). Mönstren gjordes om till teman för att kondensera och 
fokusera empirin. Teman valdes ut efter vissa kopplingar och samband som visade sig i 
empirin och som relaterar till den forskning och teorier som studien utgår ifrån. Dessa teman 
presenteras i resultatet som Balans i livet - schemats betydelse, Det ständiga pusslandet, Det 
dåliga samvetet - känslan att inte räcka till, Det obetalda arbetet, Arbetstidens vikt för 
återhämtning, Vem kan eller vill byta pass?! - vikten av socialt stöd i arbetslivet, Påföljder av 
arbetet- stressäta, akuten och byta jobb (Bryman, 2018:707–708).  Vidare har resultatet 
tematiserats om i diskussionen i tre olika teman: Schemat och dess betydelse - kontroll som 
resurs, Socialt stöd som resurs, De olika rollerna- att vara kvinna, förälder och 
förvärvsarbetare på samma gång. Valet att återigen tematisera i diskussionen var att 
komprimera ner resultatet och få en mer givande diskussion utifrån att olika teman i resultatet 
hade gemensamma nämnare. 
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4.6  Reliabilitet och validitet 
 
Begreppen reliabilitet och validitet används för att kunna avgöra om en studie håller en viss 
standard och kvalitet eller inte. Vid kvalitativa intervjuer menar Bryman (2018) att dessa 
kriterier inte är relevanta på samma sätt som för en kvantitativ studie. Det gör att begreppens 
innebörd av vad som mäts fortfarande är relevanta men att mindre vikt läggs vid de frågor 
som rör mätbara ting i en kvalitativ studie (Bryman, 2018:465). Därför kommer denna studie 
istället använda sig av kriterier som i enlighet med Justesen & Mik-Meyer (2011:32–33) är 
mer relevanta för en kvalitativ studie. Dessa generella kvalitetskriterier är koherens, 
konsistens och transparens.  
 
Koherens är det som visar huruvida det finns ett sammanhang fortlöpande genom studien 
samt om det finns en röd tråd genom hela arbetet. Konsistens indikerar också ett 
sammanhang, men med utgångspunkt i hur de olika delarna i studien hänger samman. Vad 
som också är av vikt är vilka begrepp som används och hur de fortlöpande integreras genom 
studiens alla delar. Transparens avser hur studien ger inblick i hur arbetet har fortgått genom 
hela studien. Transparens innebär också att läsaren kan följa hur resonemang byggs upp och 
hur de tolkas och på så sätt kunna bedöma hur väl studien är genomförd (Ibid).   
Under hela arbetets gång har vi haft i åtanke att hålla en röd tråd genom att genomgående i 
arbetet gå tillbaka och se hur olika delar i studien överensstämmer med det övergripande 
syftet. Vi har också försökt att sträva efter konsistens i studien. Det genom att varje egen del i 
studien har ett sammanhang samt att vi genomgående i studien har försökt beskriva hur de 
olika delarna relaterar till varandra. Vad gäller transparens har vi försökt uppnå detta genom 
att genomgående i arbetet visa vilka val vi har gjort och varför vi har gjort dem. Vi har även 
varit öppna med hur dessa val har gått till.   
 

4.7  Förförståelse 
 
Utifrån att båda forskare i denna studie tidigare har arbetslivserfarenhet från 
undersköterskeyrket har vi en förförståelse och kännedom om yrkets förutsättningar. Detta har 
gjort att frågor som ställs om krav och resurser har utgått från vår förförståelse av yrket och 
vad det innebär att vara undersköterska. Det har också gjort att frågorna har kunnat gå mer på 
djupet genom att vi som forskare i detta fall har haft ”vardagsnytta” av vår förförståelse 
genom att vi är bekanta med hur en dag på arbetet kan se ut. Genom att vara medveten om 
denna förförståelse tar vi med oss den under varje steg i studiens process (Bryman, 2018:64–
65). Det i enlighet med Becker (2008:23–24) som menar att det är av vikt att försöka förfina 
sina föreställningar och det utifrån att vara medvetna om dem.  
 
Eftersom vi forskare båda har arbetat som undersköterskor har vi förutfattade meningar om 
hur arbetet ser ut och vilka positiva och negativa effekter yrket har. Båda forskare i denna 
studie är även småbarnsföräldrar och har således förförståelse om hur det kan vara att 
kombinera arbete med familjeliv under småbarnsåldern. Det kan göra att studien påverkas 
omedvetet genom att de frågor som vi ställer till respondenterna blir mer ledande. I sin tur kan 
det göra att vissa faktorer kan uteslutas som är relevanta för vår studie eftersom fokus ligger 
på de föreställningar vi haft vid studiens start (Becker, 2008:97–98). 
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4.8  Etiska överväganden  
 
Det finns inför varje studie ett individskyddskrav som kan delas upp i fyra övergripande 
kategorier. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att respondenter som deltar i en studie ska bli upplysta om att 
deras medverkan är frivillig och att respondenten när som helst har rätt att avbryta om de inte 
längre vill delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002:7). Det informerar vi om i vårt 
informationsbrev samt muntligt via telefon till respondenterna innan de har påbörjat 
deltagande i studien. Vi informerade även om detta innan påbörjad intervju, för att ytterligare 
förtydliga för respondenten att de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun och 
deltagande i studien.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenten ska visa sitt samtycke till att delta i studien och bli 
medvetandegjorda om att det är frivilligt att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002:9). De 
respondenter som deltog i intervjuer ansikte mot ansikte skrev under samtyckesblanketten och 
respondenterna som intervjuades via telefon gav oss deras muntliga samtycke att delta i 
studien. Respondenterna fick även information om hur det transkriberade materialet väljs ut 
och sätts in i resultatet i studien. De har också blivit erbjudna att läsa det resultat som skrivits 
utifrån den empirin som de enskilt gett oss för att ha möjlighet att kommentera och ändra om 
det är något som de tycker inte stämmer.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i forskningen ska vara medvetna om att de 
uppgifter som framkommer under studien inte får användas i annat syfte än i forskningen. 
Uppgifter ska heller inte kunna gå att spåra tillbaka till uppgiftslämnaren, det gäller särskilt 
om uppgifterna som lämnas kan vara etiskt känsliga. Därmed är det av vikt att de som deltar i 
forskningen är medvetna om att tystnadsplikt råder gällande de uppgifter som framkommer 
och som kan spåras till de individer som medverkat i studien (Vetenskapsrådet, 2002:12).  
Därför har respondenterna som deltagit i studien fått fiktiva namn för att de uppgifter som de 
lämnat inte ska gå att spåra tillbaka till dem. För att ytterligare försvåra möjligheten att spåra 
uppgiftslämnaren har deras specifika arbetsplatser inte nämnts i studien. Samtliga 
respondenter har även informerats om att empirin som samlats in endast nyttjas av oss som 
gör studien och att allt material kommer raderas vid studiens slut.   
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som inhämtas för denna studie inte får användas på 
något annat sätt än till den tänkta studien (Vetenskapsrådet, 2002:14). 
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5 RESULTAT 
 
I detta stycke kommer vi att presentera de respondenter som har deltagit i studien. Efter att 
presentation av respondenterna gjorts presenterar vi den empiri som samlats in i form av ett 
resultat. Namnen på respondenterna är fiktiva för att bevara anonymiteten. Vi har även valt att 
utelämna respondenternas arbetsplatser för att bibehålla konfidentialitet. 
 

5.1 Presentation av respondenter 
 
Samtliga respondenter var mellan 25–35 år gamla. Alla arbetar eller har arbetat som 
undersköterskor samtidigt som de är eller har varit småbarnsföräldrar. Deras tjänstgöringsgrad 
har också varierat. Fyra av sex respondenter har arbetat deltid när deras barn var små.  
 
Anna har arbetat som undersköterska sedan hon var 19 år gammal. Anna har två barn och bor 
ihop med sin sambo. Vid 19 års-ålder praktiserade Anna på en vårdavdelning och blev sedan 
kvar där. Anna arbetade många år på samma vårdavdelning med arbetstider dag, kväll och 
helg. Idag arbetar Anna som undersköterska på en annan arbetsplats och hennes arbetstider 
har övergått till endast dag.  
 
Beatrice har arbetat som undersköterska sen hon var 18 år. Hon har två barn och bor ihop 
med sin sambo. Beatrice hamnade inom undersköterskeyrket då hon på gymnasiet ville arbeta 
med människor. Hon gjorde sedan sin praktik på nuvarande avdelning och blev sen kvar. 
Beatrice arbetar dag, kväll och helg.  
 
Cissi har arbetat som undersköterska sen hon var 19 år. Hon sökte till 
omvårdnadsprogrammet för att hon ville arbeta med människor. Cissi är idag ensamstående 
med två barn, men hon var tidigare sambo. Idag arbetar hon dag, kväll och helg men inom en 
snar framtid kommer hon att börja arbeta bara dag på ett annat arbete. 
 
Denise arbetat som undersköterska sen hon var 19 år. Denise är sambo och har fyra barn. Hon 
började extrajobba inom vården när hon gick på gymnasiet och tyckte det var ett roligt yrke. 
Därför valde hon att omskola sig till undersköterska efter gymnasiet. Denise jobbar endast 
natt.  
 
Elisabeth har arbetat som undersköterska sen hon var 16 år. Elisabeth är gift och har tre barn. 
Hon gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet för att hon hade ett intresse för det. Elisabeth 
arbetar dag, kväll och helg. 
 
Felicia har arbetat som undersköterska sen hon var 18 år. Felicia är gift och har fem barn. 
Felicia gick omvårdnadsprogrammet på komvux och har arbetat både dag, kväll, helg och 
natt. 
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5.2 Balans i livet - schemats betydelse  
 
Samtliga respondenter uttrycker att de trivs med sitt yrke när det gäller själva arbetet med 
vårdtagarna. Respondenterna framhävde särskilt att de valt undersköterskeyrket eftersom de 
ville arbeta med människor och ha ett yrke som är omhändertagande. De tycker att det är 
givande att arbeta med människor och vill hjälpa individer till en ökad hälsa och 
välbefinnande. Samtidigt påtalar alla att det finns aspekter med schemat som skapar 
svårigheter att möta familjelivet och dess krav och blir därmed av stor vikt för trivseln på 
arbetet.  
 
Felicia uttrycker att det har gått bra att kombinera arbetstiderna med familjen då hon haft 
möjlighet att planera sitt schema efter hur hennes man har arbetat, om hon till exempel har 
behövt gå på en läkartid eller liknande. Resterande respondenter vittnar om större svårigheter 
att kombinera arbetstiderna med familjelivet. Anna berättar om en gång när hon arbetade 
obekväma arbetstider och hade önskemål om att få mer dagsturer. Hon samtalade med sin 
arbetsgivare om att förändra sitt schema, men arbetsgivaren kunde inte tillgodose detta. Även 
Cissi och Beatrice vittnar om svårigheter att få mer dagsturer och mindre obekväma 
arbetstider. Ytterligare en svårighet är de röda dagar som infaller varje år.  
 

”Om jag jobbar en helgdag och min sambo måste jobba vem ska ha barnen när dagis har 
stängt? För det blir ju ganska många röda dagar, speciellt här nu vid påsken” - Beatrice 

 
Cissi uttrycker att de obekväma arbetstiderna är en stor nackdel med undersköterskeyrket. 
Hon upplevde detta som ett problem framförallt eftersom hon har barn och att hennes 
arbetsplats inte kunde tillgodose hennes behov av att arbeta mer dagtid de veckor hon hade 
sina barn. Detta upplevde Cissi vara ett stort problem varpå hon sökte nytt arbete. På hennes 
nya arbete jobbar hon dagtid och inga helger de veckor hon har barnen.   
 
“Hade jag inte bytt jobb nu så vet jag inte hur jag hade löst det. Det hade ju inte gått” - Cissi   
 
Denise arbetar natt och tycker att detta ger mer tid till familjen. Hon upplever att arbetstiderna 
är bra, men schemat är rörigt och det kan vara svårt att få ihop det med barnen. Denise 
berättar om att hon på sitt tidigare arbete hade ett så kallat “önskeschema” där medarbetarna 
fick önska och lägga sina egna arbetspass. Det schema som gjordes gemensamt var i 
slutändan ändå något som alltid ändrades av chefen. 
 

“Jag har väl tyckt att de hade kunnat anpassa schemat mer”- Denise 
 

Elisabeth har idag ett mycket bättre schema än när hon började arbeta. Hon berättar om när 
hon på sin tidigare arbetsplats hade svårare att få arbetstider och familjelivet att gå ihop, trots 
att hon hade ett önskeschema. Det utifrån att hon ibland var tvungen att arbeta kväll och det 
inte gick att byta till en dagstur trots att hon hade önskeschema. Detta var samtidigt som 
hennes barn var yngre. Med fast schema är det lättare att planera. 
 

“Det är lättare att pussla ihop dagarna nu än när man la ett eget schema” – Elisabeth 
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5.3  Det ständiga pusslandet  
 
Respondenterna upplever att de i olika utsträckning måste pussla för att få ihop sina 
arbetstider med familjelivet.  Det framkommer inte huruvida deras partner upplever 
pusslandet och inte heller i vilken utsträckning partnern deltar i det. Däremot berättar Beatrice 
att hennes mamma är till stor hjälp när dagis inte räcker till. Det då hennes sambo ibland 
också måste arbeta över. Även Anna berättar till exempel att när hennes två barn gick i 
förskolan jobbade även hennes sambo i skift och det var en ständigt pusslande och inre stress 
att få ihop vardagen då inte förskolan alltid kunde tillgodose de tider som behövdes.  
 
”min mamma och pappa hämtade båda mina barn en dag i veckan på dagis när jag jobbade 

kväll så hade de dem till min partner kom hem”-Anna 
 

Cissi berättar även om hur hon har fått ta hjälp av anhöriga för att lösa barnomsorgen då 
hennes sambo också arbetar obekväm arbetstid. När de inte kunde få ihop det var de tvungna 
att ha en plan om vem som ska ha barnen för att veta och inte behöva stå där dagen man ska 
gå till jobbet och inte har någon som kan ta hand om barnen. Cissi berättar hur hon och 
hennes dåvarande sambo fick pussla med schemat då båda arbetar obekväma arbetstider. De 
fick planera med två månaders framförhållning för att det skulle fungera och detta var något 
som upplevdes stressigt.   
 

“Det blev ju ett himla pusslande. Jag fick byta till en dagstur eller så fick han byta till en 
dagstur, så ja man fick ju pussla och ringa mormor, morsan eller farmor eller faster och 

fråga om de kanske kan hjälpa till och ta tre timmar här och där”-Cissi  
 

Denise vittnar också om svårigheter att pussla ihop sin vardag. När hon arbetar helg så är 
barnen hemma eller hos släktingar och då känner hon att hon missar mycket. När hon var 
ensamstående fick hennes ex-man ha barnen när hon jobbade för att det inte finns nattomsorg 
tillgängligt i hennes kommun. Dessutom beskriver Denise att det skulle uppstå problem ifall 
hennes sambo skulle börja arbeta obekväm arbetstid efter att föräldraledigheten är slut. Hon 
beskriver att någon av dem skulle isåfall behöva byta arbete då ingen nattomsorg finns och 
eftersom hon inte heller har flextid så skulle situationen bli olösbar vad gäller barnomsorgen. 
 

“Man får liksom ställa sig i ledet, och rätta sig efter hur det är”- Denise 
 

Även Elisabeth vittnar om svårigheter att få schemat och familjelivet att gå ihop. Speciellt när 
barnen var yngre var det mycket pusslande. Det gick åt mycket tid att försöka få allt att flyta 
på och det fanns gånger när schemat och barnen kolliderade. Dessa situationer gick inte alltid 
att lösa då hon inte hade tillgång till barnomsorg eller att någon annan kunde ta barnen.  

 
“En gång var jag tvungen att vabba, då det inte gick att lösa det på annat sätt. Jag fick göra 

en fuling” - Elisabeth 
 
Felicia tycker till skillnad från de andra respondenterna att arbetet gav möjlighet för henne att 
pussla ihop sin vardag. Hon hade ett flexibelt schema där hon i samråd med kollegor själv 
kunde lägga ett schema som fungerade bra. 

 
“Tycker inte undersköterskeyrket på något vis har begränsat min tid eller min möjlighet att 

kunna kombinera mitt familjeliv med mitt arbete” – Felicia 
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Av alla respondenter är Felicia den enda respondenten som inte uttrycker att yrkesrollen som 
undersköterska har begränsat hennes möjlighet att kombinera arbetsliv med familjeliv. 
Resterande respondenter anser att det finns aspekter med valet av yrket som försämrar deras 
möjlighet att kombinera arbetet med familjen.  

 

5.4 Det dåliga samvetet - känslan av att inte räcka till  
 
Samtliga respondenter beskriver att de uppskattar sitt arbete och att de känner lojalitet mot sin 
arbetsgivare. Men även en lojalitet och skyldighet att vara tillgängliga för barnen. Därmed 
skapar arbetstiden en känsla att inte räcka till. Cissi nämner situationer när barnen är sjuka 
och hon måste vara hemma för vård av barn, då kan hon känna att hon dras mellan att vara 
hemma och försöka att lösa så att någon annan kan ta hand om barnen istället. 
Respondenternas subjektiva upplevelser speglar att de genom att arbeta som de gör, och då 
främst helgpassen, skapar ett dåligt samvete hos dem gentemot sin familj och sina barn. Detta 
eftersom de inte upplever att de har tid för sin familj.  
 

”Sen vill man inte göra någon besviken varken jobbet eller barnen.  Man står liksom lite 
mittemellan och det är inte så kul”- Anna  

 
Sämre möjlighet till återhämtning skapar också stress hos dem. Det utifrån att de känner sig 
orkeslösa när de har arbetat långa pass och ska byta arbetet mot hemarbetet och barnen. Detta 
i sin tur skapar dåligt samvete hos respondenterna. 
 
”Men sen är det samvetet med gentemot barnen och mot sin sambo som är det jobbigaste. Det 
blir ju mer nu för det är ju saker som man ska hinna med att göra med barnen och inte bara 

det som ska göras i hemmet utan det är ju annat också” - Beatrice 
 

Alla respondenter förutom Felicia anser att de har haft svårt med sina scheman. De tycker att 
familjen har blivit lidande av deras arbetstider. Felicia tycker att hon har haft goda möjligheter 
till att få ihop sitt familjeliv med sitt arbetsliv som undersköterska. Det utifrån att hon har haft 
möjlighet att kunna lägga sitt eget schema utifrån hennes familjeliv och barnens aktiviteter.  
Denise upplever framförallt vid helgarbete att hon får dåligt samvete gentemot sina barn. 
Denise beskriver också att hennes nattarbete ger mer tid till familjen då hon är långledig, men 
att hon ändå missar mycket. Det är för att hon är tröttare då hon arbetar natt än då hon 
arbetade dag.  
 

“Då är man ingen rolig mamma, för man kan inte hänga i lekparken hela dagen för då är 
man som en levande zombie på jobbet sen” - Denise  

 
Sammanfattningsvis uppfattar vi att våra respondenter upplever schemat som en central 
aspekt för att kunna kombinera arbetsliv med familjeliv. De som inte kan styra själva över 
sina obekväma arbetstider upplever mer svårigheter att kombinera dessa två delar. Det i sin 
tur skapar dåligt samvete och en känsla av att inte räcka till, utifrån att de missar mycket tid 
med sin familj.  
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5.5 Det obetalda arbetet 
 

Respondenterna vittnar om olika fördelningar i hemmet vad gäller ansvar för barnen och 
hemarbete. Vi ser hur jämställdheten skildras mellan olika respondenter och att det är olika 
uppfattningar om vad som är jämställt i ett förhållande. Dessutom ser uppdelningen i hemmen 
olika ut för respondenterna. Anna och Beatrice upplever att det är dem som tar det största 
ansvaret hemma vad gäller barn och hemsysslor.  
 
Cissi anser själv att det har varit jämställt mellan henne och hennes partner. Denise upplever 
att det är hennes sambo som idag gör lite mer, men i hennes förra förhållande var det hon som 
gjorde mest. Det är för att pappan i nuläget är föräldraledig och även för att det var det bästa 
valet utifrån att han inte har en fast tjänst. Denise tjänar även mer på sitt arbete än vad han 
gör.  
 

“Idag är det inte ekonomiskt jämställt mellan oss eftersom jag är den som arbetar, men när 
det gäller andra sysslor är det han som får göra lite mer eftersom han är pappaledig” - 

Denise  
 
Felicia vittnar också om detta, hon upplever att hennes man tar större ansvar än hon vad gäller 
barnen och hemsysslor. Detta berättar hon beror på att hennes man har ett speciellt schema. 
Han arbetar intensivt för att sedan vara ledig en längre period. Elisabeth upplever att hon gör 
mer i perioder än hennes man, men detta beror på att han har ett schema som gör att hon 
måste göra mer under vissa perioder.  
 
Samtliga respondenter har varit föräldralediga med deras barn, men i olika utsträckning. De 
vittnar också om olika anledningar till att föräldraledigheten har blivit uppdelad på det sätt 
som den har varit.   
 
“Jag vet faktiskt inte varför det har blivit så, handlar nog mer om mitt kontrollbehov. Att det 

är bättre att jag är hemma som vet hur man ska göra typ”- Cissi 
 
I Felicias fall har hennes man tagit ut mestadels av föräldraledigheten. Felicia var hemma 
mellan tre månader till åtta månader med sina barn. I Denise fall var hon hemma största delen 
av föräldraledigheten i hennes första förhållande, men i hennes nuvarande förhållande är det 
hennes sambo som tar ut största delen av föräldraledigheten. Respondenterna berättar även 
varför de delat upp föräldraledigheten. De uttrycker att anledningen har varit dels för att de 
har velat vara hemma med sina barn, men dels också på grund av ekonomiska aspekter. Ofta 
har partnern tjänat mer varpå det har varit aktuellt för dem att vara hemma av ekonomiska 
skäl.  
 
”Det var jag som ville ha det så det var jag som pushade på det för jag ville vara hemma så 

länge som möjligt under tiden som de har varit små och sen har båda mina barn ammat 
väldigt länge. Sen samtidigt så tjänar han mycket bättre så då har vi förlorat mer när han är 

hemma” -Beatrice  
 

Även Anna uttrycker att hennes val att vara föräldraledig härrörs till att hon själv anser sig 
vara mer passande för det samtidigt som den ekonomiska aspekten har varit av stor vikt. 
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Vid vård av barn tog alla respondenter det största ansvaret, förutom Cissi som delade vård av 
barn lika med sin partner. Respondenterna anger att anledningen till att de tog största delen av 
vård av barn var på grund av ekonomiska skäl då familjen förlorade minst på en sådan 
lösning. Denise vittnade även om andra faktorer som spelar in när det gällde vård av barn vid 
sjukdom. Hon berättar att arbetet inte ger henne möjlighet att direkt kunna lämna 
arbetsplatsen om det skulle behövas. Det upplever hon svårt eftersom hon känner att det ligger 
på henne att ta det största ansvaret för barnen när de blir sjuka. Hon uttrycker vidare att det 
inte är av ekonomiska skäl som hon tar största ansvaret för vård av barn, utan att det beror på 
pappans bristande deltagande när barnen är sjuka.  
 

“Om barnen trillar och slår sig på dagis kan jag inte komma hem *respondenten knäpper 
med fingrarna* så fort. Jag upplever att detta är stressigt eftersom jag vet att barnens pappa 

helst inte vill gå från arbetet för att vårda barnen”- Denise  
 

Sammanfattningsvis kan vi se hur uppdelningen av det obetalda arbetet, vård av barn och 
föräldraledighet ser olika ut. Föräldraledigheten är hos respondenterna fördelad utifrån 
ekonomiska aspekter. Samtidigt uttrycker vissa respondenter att ekonomin inte bara har varit 
avgörande utan att de också har velat vara hemma med sina barn, för att de anser sig vara bäst 
lämpade för uppgiften. Vård av barn fördelas olika utifrån vilka förutsättningar 
respondenterna och deras partners har för att fördela det. Likaså fördelas det obetalda arbetet i 
hemmet olika och även här härleds det till vilka förutsättningar som respondenterna och deras 
partners har samt vilken syn som respondenterna har om hur det obetalda hemarbetet ska 
fördelas. Övergripande ser vi att ekonomin är en faktor som är bidragande till hur 
uppdelningen i hemmet och framförallt föräldraledigheten ser ut. Ekonomin är en faktor som 
också påverkar hur jämställdheten ser ut mellan respondenterna och deras partner.  
 

5.6 Arbetstidens vikt för återhämtning  
 
Samtliga respondenter vittnar om att de stundtals har begränsat med möjligheter för 
återhämtning i arbetet. Det uttrycks av samtliga respondenter hänga samman med schemat. 
De har för lite dygnsvila, framförallt när de arbetar kväll och sedan börjar tidigt dagen efter. 
Arbetspassen är även långa och krävande på helgen och de har ofta kortare ledighet efter 
helgen. Därmed blir deras möjlighet till återhämtning drabbad på grund av kort dygnsvila och 
ledighet. Samtidigt upplever vissa respondenter att de aldrig får återhämtning då de byter av 
arbetet mot hemarbete.   
 
Nattarbetet beskriver Denise passar henne väldigt bra men det finns aspekter som försvårar 
hennes vardag. Denise får inte lämna sina barn på förskolan den dagen hon går på sitt första 
nattpass, vilket innebär att hon inte kan vila eller sova innan hon ska jobba natt. Därmed får 
hon inte tillräcklig dygnsvila och känner sig trött och sliten. En annan aspekt som hon 
uttrycker är att nattarbetet innebär att hon regelbundet inför ledighet måste vända på dygnet. 
Det i sin tur är ytterligare en faktor som försvårar Denises återhämtning. 
 
“Då kan man vara väldigt trött och missa saker som kanske inte hade hänt annars” - Denise 

 
Även Felicia och Beatrice vittnar om situationer när de har haft lite tid för återhämtning. 
Speciellt under helgarbetet när passen var många och långa. Beatrice berättar om hur hon 
upplever stress att hinna med både familjeliv och jobb. 
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”Jobbar man kväll och inte kommer iväg den tid man ska så blir man stressad för att hinna 
sova den tiden som man ska. Innan man ska upp igen. Det blir ju inte så många timmars sömn 

efter kvällspass för att sedan gå på ett dagspass” -Beatrice 
 

Cissi tycker att det är för lite ledighet innan och efter helgerna varpå hon upplever att hon inte 
får tillräcklig återhämtning.  
 
“Man är ju bara ledig en dag innan helg och efter helg. De dagarna man är hemma är man 

ju hemma med barnen med så det blir ju liksom ingen återhämtning”-Cissi 
 

Däremot vittnar Elisabeth om en annan sida, hon tycker att hon har bra tid till återhämtning på 
hennes nuvarande schema. Det för att hon vet hur hon är ledig och har bra ledighet innan och 
efter helg. Hon uttrycker trivsel med sitt schema som hon har i dagsläget då hennes förra 
schema alltid ändrades trots att medarbetarna fick önska hur de ville arbeta.  
 

“Jag har det bästa schemat nu”- Elisabeth  
 

Återigen ser vi vikten av arbetstiden och hur den kan möjliggöra eller försämra 
återhämtningen för våra respondenter. Huruvida respondenterna kan påverka sina egna 
arbetstider eller ej blir en avgörande faktor för hur de kan kombinera sitt arbetsliv med sitt 
familjeliv. 
 

5.7 Vem kan eller vill byta pass?! - vikten av socialt stöd i arbetslivet  
 
Respondenterna uttrycker att de i olika utsträckning har möjligheter att byta pass med 
kollegor. Elisabeth upplever att hon har ett gott kollegialt stöd på sin nuvarande arbetsplats. 
Hon har möjlighet att byta pass med sina kollegor och det brukar oftast fungera bra.  
Denise berättar att hon inte har möjlighet att byta pass med kollegor på sitt nuvarande arbete 
och berättar även att det var samma svårighet på hennes förra arbete. Samtidigt berättar 
Beatrice att hennes möjlighet att kunna byta pass med kollegor oftast fungerar bra. Hon 
berättar dock att processen att byta pass är något som tar mycket tid och energi.  
 

”Det brukar inte vara nåt bekymmer, men det är ju också ett pusslande”- Beatrice 
 

Anna upplever att kollegor försöker hjälpa till att byta pass så gott det går. Hon uttrycker att 
det är svårt, framförallt vid ledigheter såsom skolavslutningar och högtider när fler vill vara 
lediga. Att inte veta hur det blir med att vara ledig från gång till gång uttrycker Anna blir ett 
stressmoment. Hon upplever därmed ett ständigt pusslande att försöka lösa dessa situationer.  
 

”Stressigt att inte veta hur det blir och så med till exempel julledigheten och sen är det ett 
ständigt fixande och kollande”- Anna 

 
Även Cissi uttrycker att byten av pass sker och att de på hennes arbetsplats försöker att lösa 
det kollegor emellan. Exempelvis så är det tack vare en kollega på den nya arbetsplatsen som 
hennes schema fungerar bra.  
 
“Hade tur att det fanns en annan som arbetade och hade varannan vecka med barnen så då 

kunde vi byta”- Cissi 
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Felicias egna schemaläggande på sin tidigare arbetsplats gav henne möjlighet att genom 
kollegor pussla ihop tiderna. Det bidrog i sin tur till att vardagen fungerar och hon upplevde 
att det gick bra att arbeta obekväma arbetstider samtidigt som hon har familj.   
 

“Jag tycker vi har bra gruppsammanhållning, så därför fungerade det bra att lösa det från 
gång till gång” - Felicia  

 
Respondenterna uttrycker olika uppfattningar om hur de anser att deras arbetsgivare och chef 
utgör ett stöd i att kunna vara förälder och kombinera arbetslivet med familjelivet. Elisabeth 
berättar att hon anser att hennes chef utgör ett gott stöd och att arbetsgivaren är förstående 
kring att hon har barn och att hon är mycket själv då hennes man arbetar borta veckovis.  
 
“Inte lika dåligt samvete om man inte kan gå till jobbet en dag, eftersom man vet att de oftast 

brukar kunna lösa det” - Elisabeth 
 

Beatrice uttrycker att hon kände ett visst stöd från sin chef, men att det ändå är det kollegiala 
stödet som var mest givande vad gäller möjligheten att vara ledig enstaka gånger.  
Denise upplever däremot inte att chefen och arbetsgivaren utgör något stöd överhuvudtaget i 
hennes föräldraroll. Hon berättar även att hon inte kan ta ut enstaka ledighet om hon skulle 
behöva detta då hennes nuvarande arbetsgivare inte har några vikarier. 

 
“man har valt att jobba natt och då får man skylla sig själv”- Denise 

 
Cissi valde att byta jobb då arbetsgivaren inte kunde tillgodose hennes behov av att arbeta mer 
dagtid de veckor hon hade sina barn. Även Anna valde att byta jobb då hennes förra 
arbetsgivare inte kunde tillgodose dagtid och att de inte var tillmötesgående när det gällde att 
lösa schemat från dag till dag. 
 
Några av respondenterna vittnade om andra orsaker som skapade en känsla av bristande stöd i 
sin föräldraroll av arbetsgivaren. Det var utifrån situationer när de var tvungna att vara hemma 
för att barnen var sjuka. Felicia upplevde att chefen och arbetsgivaren kunde bli sura när hon 
var hemma för vård av barn, varpå hon inte tyckte att de utgjorde något stöd i henne 
föräldraroll. Detta är även något som Cissi vittnar om. 
 
“Jag kan liksom inte vabba för att känns som att chefen blir så sur. Nästan lite dömande som 

om att -är dem verkligen sjuka”- Cissi 
 

De andra respondenterna upplevde inte ett bristande stöd av sina chefer när det gällde vård av 
barn, vilket de uttryckte kändes bra. Respondenterna upplever i olika utsträckning om de har 
ett gott, eller bristande stöd från sina arbetsgivare i att stötta dem i deras föräldraroll. Det 
skiljer sig också i möjligheter att ta ledigt från arbetet. Även situationer av vård av barn 
upplevs bemötas av arbetsgivaren på olika sätt och har en betydande roll för respondenterna. 
 

5.8 Påföljder av arbetet- stressäta, akuten och byta jobb  
 
Respondenterna berättar om situationer när det har blivit påföljder som har upplevts svåra att 
hantera och som har skapat stress och påverkat deras välbefinnande. Anna berättar om ett 
tillfälle när barnen var små att det var svårt att få ihop barnens rutiner och kunna hinna 
komma till arbetet i tid. Det var något som var en stressande faktor och gjorde att hon mådde 
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dåligt. Hon berättar att när hon jobbade kväll sammanföll arbetstiden med de rutiner hon hade 
kring barnens vila och måltider. Därför frågade hon förskolan om hon kunde lämna dem något 
tidigare. Det utifrån att barnen istället skulle kunna vila och äta på förskolan, då det annars 
blir stressigt för barnen.  
 

”Dagis kunde inte ställa upp, så jag fick väcka dem och trycka i dem mat för att hinna till 
jobbet i tid. Jag mådde jättedåligt för detta”-Anna 

 
Även Denise berättar om en situation som var stressig. Hon berättar om en gång när hennes 
son var sjuk och blev beordrad av BVC att åka till akuten, samtidigt som hon befann sig på 
arbetet två timmar bort.  
 

“Jag tänkte först, jag får vänta och se vad akuten säger för vem ska vi kunna ringa in nu 
såhär sent på kvällen? Samtidigt som jag sitter med min sambo i telefonen och försöker lugna 

honom att allt löser sig” - Denise  
 

Felicia upplever att det har varit jobbigt att arbeta mycket under helgerna utifrån att det har 
varit långa pass. Hon tycker att det är påfrestande att hon är borta mycket från barnen och det 
skapar i sin tur stress hos henne. Även Elisabeth vittnar om stress, främst när hennes barn var 
små. Det utifrån den stress hon upplevde när hon visste att hon var tvungen att arbeta och 
möjligheterna till barnvakt var begränsade. 
 
Respondenterna vittnar vidare om hur konsekvenser av de obekväma arbetstiderna gör det 
svårt att kombinera familjeliv och arbetsliv. Exempelvis berättar Elisabeth hur hon har 
funderat på att byta arbete, men har valt att stanna kvar i yrket då hon inte har hittat något 
annat som hon kan tänka sig att arbeta med. Även Beatrice har valt att stanna kvar i 
undersköterskeyrket trots obekväma arbetstider eftersom även hon inte kan tänka sig att 
arbeta med något annat.  
 

”Ja på grund av tiderna har jag funderat på att byta arbete många gånger. Framförallt 
kvällspassen då det blir långa dagar. Det blir slitsamt emellanåt”- Beatrice 

 
Denise uppskattar sitt arbete och trivs bra och hon anser att det fungerar bättre att arbeta natt 
än dag varpå hon inte har funderat på att byta arbete. Cissi och Anna har bytt arbete på grund 
av den obekväma arbetstiden. De har haft svårt att kombinera arbetsliv med familjeliv och har 
nu bytt till arbetsplatser där de har fått anpassade scheman som gör att de kan kombinera 
familjeliv och arbetsliv bättre.  
 
”Jag hade tänkt på det länge men det är svårt få bort helger och kvällar inom vården, väldigt 

svårt. Ren tur att jag hittade detta dagtidsjobb”- Anna 
 

Även Felicia har bytt arbete på grund av att hon ville ha en ny utmaning och detta motiverade 
henne att vidareutbilda sig. Respondenterna upplever arbetet som stundtals stressigt och att 
det ofta hänger samman med schemat. Genom att de är föräldrar har de svårt att arbeta 
obekväm arbetstid och de måste pussla mycket för att få arbetslivet med familjelivet att gå 
ihop. Därmed har schemat en betydande inverkan för huruvida våra respondenter upplever 
kunna kombinera arbetsliv och familjeliv.  
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6 DISKUSSION  
 
I denna del av studien kommer vi diskutera resultatet med hjälp av tidigare forskning och 
teorier som presenteras under avsnitt två och tre.  
 
En aspekt i denna studie är att fyra av sex respondenter arbetade deltid när deras barn var små. 
Det framkom inte under intervjuerna varför de delvis arbetade deltid när barnen var små, men 
en förklaring kan enligt Nordenmark (2008:53) vara att kvinnor ofta väljer att arbeta mindre 
då kvinnorna upplever att det finns ett behov av dem att ha mer tid för hemarbete och barn.  
 
Ytterligare en aspekt är varför de har valt det yrket som de har idag. Alla respondenter 
uttrycker att de ville ha ett omhändertagande yrke och arbeta med människor. Dessutom 
började de extrajobba i ung ålder och fattade tycke för arbetet. Fortsättningsvis vet vi att 
undersköterskeyrket är överrepresenterade av kvinnor och enligt Acker (1990:146) kan valet 
av yrke grunda sig i vilket kön vi har. Det kan ses i sken av Ackers resonemang av hur kön 
konstrueras i den mentala processen. Valet att börja arbeta som undersköterska kan alltså vara 
förknippat med synen på vad kvinnor själva anser sig passa inom för yrkeskategorier. Även 
resonemanget om hur kvinnor blir kvinnor genom socialisationsprocessen kan undermedvetet 
ha bidragit till att respondenterna upplevt att vård- och omsorgsyrken blivit mer tillgängliga 
för dem eftersom de är just kvinnor. Socialisationsprocessen skapar med andra ord normer för 
hur kvinnor och män ska bete sig (Abrahamsson, 2009:152).   
 

6.1  Schemat och dess betydelse - kontroll som resurs 
 
Det finns faktorer i ett arbete som är av vikt för att kunna nå välbefinnande i respondenternas 
liv. En av dessa är möjligheten att kunna arbeta, men även kunna ha ett fungerande familjeliv. 
Därav uttrycker alla respondenter att schemat är en central aspekt för att kunna kombinera 
arbets- och familjeliv.  
 
Det är i enlighet med Andrade och Mikulas (2014:286–287) resonemang huruvida betydelsen 
för kvinnor och deras mående kan kopplas samman med deras arbete och familjeliv. En 
konflikt kan uppstå när dessa roller sammanstöter med varandra som då skapar mindre 
välbefinnande hos kvinnan. Våra respondenter vittnar om schemats betydelse och om hur de 
obekväma arbetstiderna, såsom kvällar och helger försvårar vardagen för dem. Här ser vi hur 
en sammanstötning kan skapas när respondenterna måste vara på arbetet då de egentligen 
velat eller av olika anledningar behövt vara hemma med barnen.  
 
När arbetet och familjelivet kräver mycket av individen på samma gång menar Tuttle och 
Garr (2012:262) att en rollkonflikt kan uppstå. Dessutom ökar risken för rollkonflikt vid 
obekväma arbetstider samt att kvinnor överlag är mer utsatta än män (Tuttle & Garr, 
2012:265).  
 
Utifrån Nordenmarks resonemang (2008:53) kan det ha att göra med att vissa av 
respondenterna känner ett större ansvar i hemmet då de är kvinnor och har därmed svårare att 
kombinera arbete med familjen. Således kan de respondenter som tar större ansvar för hem 
och barn vara utsatta för att uppleva rollkonflikter utifrån att de är kvinnor och arbetar 
obekväm arbetstid. Samtidigt ser vi i vårt resultat hur de respondenter som uttrycker att de 
inte tar ett större ansvar för barn och hem ändå uttrycker konflikt mellan arbete och familj. 
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Det utifrån den problematik som de står inför när de arbetar obekväma arbetstider. Bristen på 
självbestämmande vad gäller arbetstiderna gör att det blir ännu svårare för dem att vara lediga 
med sina barn vid olika tillfällen. Enligt Tuttle och Garr (2012:265) kan detta vara en 
förklarande faktor till varför de respondenter som inte har möjlighet att påverka sitt schema 
känner en svårighet att vara förälder samtidigt som de är förvärvsarbetare. Vi märker att 
självbestämmande över arbetstider är en viktig aspekt hos våra respondenter och det är något 
som efterfrågas från dem. Ser vi till Felicias upplevelse så uttrycker hon att möjligheten att 
lägga sitt schema och ha självbestämmande över arbetstiderna har gett henne goda 
förutsättningar. Hon upplever inte att de obekväma arbetstiderna har påverkat hennes 
möjligheter att kombinera förvärvsarbete och familj.  
 
Det intressanta i detta är att det inte bara handlar om att ha en flexibel arbetstid, utan det 
handlar om att själv ha kontroll och att kunna anpassa arbetstiden efter behov. Detta är något 
som våra respondenter Elisabeth och Denise vittnar om. De har haft flexibel arbetstid och det 
har inte skapat bättre förutsättningar eftersom de har upplevt en brist på kontroll över 
arbetstiderna. Här kan vi se hur vikten av att ha kontroll och självbestämmande över 
arbetstiden ökar upplevelsen av att flexibel arbetstid förbättrar arbetets villkor.  
 
Den flexibla arbetstiden yttrar sig i vår studie på två olika sätt. När flexibiliteten är på 
arbetsgivarens villkor kan respondenterna inte själva kontrollera sin arbetstid eller ledighet. 
Det i sin tur kan medföra att det blir svårare att kombinera förvärvsarbete med familj. I de fall 
där flexibiliteten är mer kontrollerad av arbetstagaren märker vi att det medför positiva 
aspekter för att kunna kombinera familjeliv med arbetsliv. Det utifrån att respondenten vid 
ökat självbestämmande kan anpassa arbetstider och ledighet efter behov. 
 
Även Edu och Rantakeisu (2015:65) kom i sin undersökning fram till att den flexibla 
arbetstiden inom vården inte alltid medför positiva aspekter. Bristen på kontroll över 
arbetstiderna hämmade kvinnorna och de upplevde svårigheter att balansera arbetet med sitt 
familjeliv. Även Allvin et al. (2012:12) beskriver att flexibel arbetstid har tagits fram för att 
hjälpa individer att få bättre balans mellan sitt arbetsliv och familjeliv. Vi ser dock i vår studie 
att flextid eller flexibel arbetstid inte hjälper våra respondenter att kunna kombinera sitt 
familjeliv och arbetsliv om de inte själva kan kontrollera eller bestämma hur de ska förlägga 
och fördela tiden.  
 
Fler fördelar finns med att ha kontroll och självbestämmande över arbetstiden. Då konflikten 
mellan arbete och familj minskar, kan stressen hos individen också sjunka. Dessutom kan 
individen själv styra över sin återhämtning på ett bättre sätt genom att ha kontroll över 
arbetstiden och därmed skapa mindre risk för ohälsa (Holmström & Ohlsson, 2014:65–66). 
Alla respondenter förutom Felicia vittnar om att de inte har möjlighet att kontrollera och styra 
sina egna arbetstider och kan således inte påverka förutsättningar för återhämtning och sömn 
på egen hand.  
 
Det samband som vi kan se mellan tidigare forskning och vårt resultat är att flexibel arbetstid 
inte nödvändigtvis skapar bättre villkor för kvinnor i undersköterskeyrket. Självbestämmande 
och kontroll över den egna arbetstiden blir faktorer som kan öka förutsättningarna för att 
kunna kombinera arbetsliv och familjeliv.   
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6.2  Socialt stöd som resurs 
 
Respondenterna uttrycker att det är ett ständigt pusslande för att få deras arbete att gå ihop 
med familjelivet. Våra respondenter vittnar i enlighet med Allvin et al. (2006:107) 
resonemang om att de har begränsad tid och energi. De får ofta ta hjälp av anhöriga för att 
lösa barnomsorgen då de arbetar obekväm arbetstid och förskolan inte kan tillgodose deras 
behov. De har även svårt att kombinera och hinna med de båda rollerna som 
förvärvsarbetande och förälder på grund av deras arbetstider. Utifrån ett konfliktteoretiskt 
perspektiv kan då rollkonflikt uppstå då individen upplever höga krav i de olika rollerna 
(Ibid.). Det finns även positiva aspekter med att ha fler roller. Fler roller kan innebära att 
individer har större möjlighet till socialt stöd utifrån att de får tillgång till ett större socialt 
nätverk (Allvin et al. 2006:109). Således kan det ha inverkan på våra respondenter då de 
behöver socialt stöd i olika utsträckning för att få ihop sin vardag. Huruvida våra respondenter 
har eller inte har partner, familj eller vänner kan vara en bidragande orsak till hur de upplever 
sig kunna kombinera sitt arbetsliv och familjeliv.  
 
Även situationer gällande vård av barn skapar en splittrad känsla hos respondenterna utifrån 
att de upplever att arbetsgivaren dömer dem när de behöver vara hemma. I enlighet med 
Allvin et al. (2006:107) kan det förstås utifrån att det då uppstår en konflikt mellan rollerna. 
Detta genom att respondenterna vill vara lojala mot sina arbetsgivare samtidigt som de 
behöver vara hemma med sina barn. Respondenterna vittnar också om hur de är i behov av 
kontroll och socialt stöd. Enligt Eklöf (2017:133–134) är det av vikt att det finns resurser att 
tillgå för att möta de krav som ställs på individen. Detta för att bibehålla balans hos individen 
då det annars kan skapa stress som i längden kan skapa ohälsa som till exempel 
utmattningssyndrom. Även Cassidy (2003:50) resonerar om att individer som både arbetar 
och har ett familjeliv möter krav från olika håll och att adekvata resurser är av största vikt för 
att då kunna möta de problem som uppstår. Det sociala stödet blir här ett sätt för 
respondenterna att möta de krav som de upplever sig ha.  
 
Eftersom undersköterskeyrket är ett yrke som präglas av stress och att det finns höga sjuktal 
(Kommunal 2018) blir det av största vikt att de har socialt stöd. Detta enligt Cassidys 
(2003:68–69) resonemang om att socialt stöd förebygger stress. Att ha ett stressigt jobb och 
brist på socialt stöd kan därmed öka risken för ohälsa. Dessutom vittnar våra respondenter i 
enlighet med det Eklöf (2017:83–85) beskriver om att det sociala stödet inte bara kommer 
från familj och partner. Det kan även komma från samhällsnivå där barnomsorg är en viktig 
faktor för att kunna förvärvsarbeta. Ytterligare en resurs som är av vikt är det sociala stöd som 
respondenterna kan få från arbetsgivaren. Vi ser hur viktig chefen är som resurs för att 
möjliggöra en bättre kombination av arbetsliv och familjeliv. 
 
Respondenterna upplever socialt stöd i olika utsträckning från sin arbetsgivare och detta kan 
härledas till hur reglerat de upplever sitt arbete utifrån vilken grad av självbestämmande de 
har över sina arbetstider (Allvin et al. 2012:21). Det skapar i förlängningen olika 
förutsättningar för hur de upplever att de kan hantera de krav som ställs på dem och därmed 
möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv. Eftersom vissa respondenter upplever att 
arbetsgivaren inte stöttar eller är tillmötesgående i olika situationer upplevs arbetsgivaren inte 
alltid utgöra en resurs.  
 
Barnomsorg är en annan resurs som också upplevs som en viktig del i att möjliggöra 
kombinationen mellan arbetsliv och familjeliv. Beroende på vilken tillgänglighet 
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barnomsorgen erbjuder uttrycker respondenterna olika möjlighet till att kombinera arbetslivet 
med familjelivet. 
 
Resursen i form av stöd från familjen är även viktig i de fall då respondentens partner också 
arbetar eller om respondenten inte har en partner. Familjen är här en central aspekt för våra 
respondenter för att kunna kombinera deras familjeliv tillsammans med ett arbetsliv. En annan 
central aspekt för att respondenterna ska kunna få ihop vardagen är det kollegiala stödet. Ofta 
uttrycker respondenterna i studien att kollegor sinsemellan byter pass och ställer upp för 
varandra för att kunna hjälpas åt att pussla ihop vardagen.  
 
Vi kan se att de krav som respondenterna nämnt ovan inte alltid speglar de resurser de har att 
tillgå. Det kan skapa en obalans då kraven blir större än de resurser som finns (Eklöf, 
2017:75). Vi ser att samtliga respondenter vittnar om att de stundtals inte får den återhämtning 
de behöver. Många uttrycker att de är trötta och att de inte får tillräcklig dygnsvila innan sina 
pass eller efter. Kvällspassen ses som ett problem, när de först arbetar kväll för att sedan 
arbeta dag och då får de kort dygnsvila däremellan. Andra vittnar om att helgpassen är långa 
och att de bara är ledig en dag innan helg, och en dag efter helg för att sedan börja arbeta igen. 
Denise som arbetar natt för att få ihop det bättre med sitt familjeliv, får istället en sämre 
dygnsvila och sämre återhämtning då det uppstår problem med att vända tillbaka dygnet. 
Möjligheten för respondenterna att få sin återhämtning minskar även då upplevelsen av att 
vara helt ledig inte finns. Förvärvsarbete byts ut mot arbete i hemmet. 
 
De krav som respondenterna har på sig från sitt arbete och i sin föräldraroll är inte alltid i 
balans med de resurser de har att tillgå. Detta bidrar till att de upplever brist på återhämtning 
och enligt Holmström och Ohlsson (2014:65) kan detta skapa stress, som i förlängningen även 
kan skapa ohälsa.   
 

6.3  De olika rollerna-Att vara kvinna, förälder och förvärvsarbetare på 
samma gång   

 
Respondenterna uttrycker att de känt dåligt samvete, framförallt när de känner sig 
otillräckliga. Detta härrörs ofta till att arbetstiderna gör att de måste vara borta från sin familj 
på kvällar, helger och högtider. Dessutom är möjligheterna att vara ledig och att kunna 
påverka sin arbetstid liten. Respondenterna upplever att de dras mellan att vilja vara lojala 
mot sina arbetsgivare samtidigt som de behöver vara hemma och finnas tillgängliga för sina 
barn vid tillfällen såsom när barnen är sjuka. Nordenmark (2008:54) menar i sin rapport att 
det finns skillnader mellan könen i hur män och kvinnor upplever sig ha rollkonflikter mellan 
arbetsliv och familjeliv. Vid lika villkor upplever kvinnor i högre utsträckning än män 
svårigheter att kombinera dessa två roller. Det beror på att kvinnor ofta också har ett 
huvudansvar gällande det obetalda hemarbetet (Ibid.). Respondenterna uttrycker olika 
upplevelser kring hur det obetalda hemarbetet skildrar sig i deras hem. Detta tror vi delvis 
beror på att de själva har subjektiva upplevelser kring hur jämställdhet yttrar sig och att det 
således skapar olika upplevelser kring hur de anser sig ha huvudansvar eller ej i hemmet. 
Vissa respondenter delar eller tar mindre ansvar än sin partner, andra berättar uttryckligen att 
de tar mest ansvar för barn och hem. Dessutom uttrycker vissa respondenter att de vill ta mest 
ansvar eftersom de då upprätthåller kontrollen.  
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Även om kvinnor enligt Nordenmark (2008:54) kan ha större svårigheter att kombinera 
förvärvsarbete med familj menar vissa av våra respondenter att de också själva har valt att ta 
mer ansvar för barn och hushålls för att bibehålla kontrollen. de Beauvoir (1949:72) resonerar 
om att en kvinna blir en kvinna i den utsträckning hon själv ser på sig själv. Respondenterna 
kan därför i enlighet med de Beauvoirs resonemang ha en syn på vad hon anser vara hennes 
ansvar utifrån att hon är kvinna och hennes egen syn påverkar därför de uppgifter hon åtar sig. 
I sin tur kan det påverka att kvinnor ta mer ansvar utifrån upplevelsen om att de kan utföra det 
obetalda arbetet på ett sätt de upplever är mer korrekt och därmed bibehålla kontrollen. Det 
kan härledas till den prägel som individer i ung ålder blir utsatt för utifrån 
socialisationsprocessen där tjejer och pojkar redan som unga åtar sig dessa könsnormer. 
 
Därmed formas de att passa in i olika roller och sammanhang och anammar ansvarsområden 
utifrån deras könstillhörighet. Därav kan det med påverka vad en flicka och en pojke lär sig 
som sedan kan komma att prägla den roll som de får i vuxen ålder (de Beauvoir, 1949:79) 
Samhällets könsnormer är något som vi socialiseras in i och därmed blir vi tilldelade vad som 
anses vara en kvinnas och en mans huvudsakliga arbete (Nordenmark, 2004:46). Då våra 
respondenter uttrycker att de emellanåt får dåligt samvete kan en förklaring härledas till de 
traditionella könsrollerna som påverkar huruvida de åtar eller upplever sig ha huvudansvar för 
barn och hem trots att de förvärvsarbetar. Dock ser vi i studien att de traditionella 
könsrollerna inte rotar sig lika starkt hos alla individer då vi har fått olika svar från våra 
respondenter om hur de tar på sig det obetalda hemarbetet.  
 
Vi har även sett i vår studie hur ekonomiska faktorer påverkar jämställdheten. Ekonomiska 
aspekter är en viktig faktor när föräldraledigheten fördelas. Även vård av barn fördelas oftast 
utifrån ekonomiska aspekter. Den individ i förhållandet som tjänar minst blir ofta 
huvudansvarig för barnen vid sjukdom för att minska bortfallet i hushållsekonomin. Det kan 
härledas till Ackers (1990:146) teori om könsskillnader och hur det konstruerar arbetslivet. 
Genom att män fortfarande tjänar mer än kvinnor kan det i sin tur bidra med att kvinnan är 
hemma vid vård av barn då det lönar sig mer utifrån ekonomiska faktorer. Även de Beauvoirs 
(1949:79) resonemang om att socialisationen spelar en viktig roll i sammanhang kan härledas 
till detta. Det utifrån traditionella sätt som gör att kvinnor har mer huvudansvar för hem och 
barn och att mannen har blivit betraktad som försörjare. Således har det också bidragit till att 
en ekonomisk skillnad mellan män och kvinnor kvarstår.    
 
Eftersom respondenterna anger ekonomiska aspekter som en anledning till de val de tar 
gällande föräldraledighet och vård av barn ser vi att det är av vikt att organisationer arbetar 
med att få upp kvinnors löner för att få arbetsmarknaden mer jämställd. Det är i enlighet med 
Acker (1990:140) som menar att kön konstrueras i organisationer och blir därmed en 
avgörande faktor vid lönesättning. Det utifrån att organisationer ofta är uppbyggda av 
hierarkier där män vanligen innehar högre positioner än kvinnor. Vi ser hur den ekonomiska 
faktorn bidrar till att upprätthålla jämställdhet i Denise fall. Utifrån att hon tjänar mer än sin 
partner är han den som är föräldraledig med deras barn just nu. Det stödjer Ackers (1990:140) 
teori om hur viktigt det är med ekonomisk jämställdhet för att kvinnor och män ska kunna 
dela lika på det obetalda hemarbetet och huvudansvaret för barn.  
 
I vårt resultat kan vi endast yttra oss om de upplevelser som respondenterna har delat med oss. 
Vi ser att respondenterna uttrycker att de upplever en konflikt emellanåt mellan arbete och 
familj. Det utifrån att de i olika utsträckning upplever stress över att de inte hinner med 
familjen på grund av sina arbetstider. Resultatet i denna studie visar även på en 
mångfacetterad bild vad gäller jämställdheten mellan man och kvinna, samt att det kan yttra 
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sig olika. Det utifrån respondenternas subjektiva upplevelse av hur jämställdheten ter sig. 
Samtidigt innebär den obekväma arbetstiden ett problem för respondenterna när de inte själva 
kan kontrollera den. Dessutom är den ekonomiska aspekten av vikt och medför att de 
respondenter som tjänar mindre än sin partner tar mer ansvar för det obetalda arbetet.  

För att det ska gå att förändra de traditionella normer som råder tror vi att det är av vikt att 
män och kvinnor samspelar aktivt för att förändring ska uppnås. Det utifrån de Beauvoirs 
(1949:80) resonemang om att generella tankar finns hos liknande individer och i sin tur 
påverkar hur vi agerar i olika sammanhang som vi befinner oss i. Således innebär det att både 
män och kvinnor måste frångå de traditionella könsnormerna där männen är försörjare och 
kvinnorna har huvudansvar för det obetalda hemarbetet. En annan viktig faktor för att göra det 
lättare för kvinnor att kunna kombinera arbetsliv med familj är att synen på kön i samhället 
och organisationer förändras. Det eftersom de är bidragande faktorer i vilka roller som 
kvinnor och män får i olika sammanhang, som i sin tur bidrar till hur jämställdheten ter sig.  
 

7 SLUTSATS  
 
I enlighet med Tuttle & Garr (2012:265) ser vi att våra respondenter har svårigheter att 
kombinera familjeliv och arbetsliv på grund av att de arbetar obekväma arbetstider. En central 
aspekt som de uttrycker är att anpassning av schemat är viktigt. I enlighet med Holmström & 
Ohlsson (2014:65) så kan kontroll över arbetstiden skapa bättre balans mellan arbete och 
familjeliv samt bidra till att välbefinnandet ökar.   
 
Vad gäller socialt stöd beskriver respondenterna i enlighet med Eklöf (2017:75) vikten av stöd 
från familj och kollegor. Utan socialt stöd hade de haft ännu mindre möjlighet att kombinera 
sitt arbetsliv med sitt familjeliv och de är beroende av sociala resurser i sin omgivning. Att 
enbart förlita sig på barnomsorg och arbetsgivares välvilja är inte tillräckligt för att tillgodose 
respondenternas behov. Bristande socialt stöd från chefen hör samman med bristande 
möjligheter att förändra ett schema, bevilja ledighet eller ge möjlighet att byta pass med 
kollegor. Chefens tillmötesgående vad gäller dessa aspekter formade respondenternas 
möjligheter att kombinera familjeliv med arbetsliv.  
 
Vi har även sett i vår studie att respondenterna upplever jämställdhet olika och att det yttrar 
sig på skilda sätt. Den gemensamma nämnaren är att det finns en ekonomisk aspekt i samband 
med jämställdheten. I enlighet med Ackers (1990:146–147) resonemang är det faktorer i 
organisationen som konstruerar kön och hierarkier, och därmed lön. Respondenternas 
yrkesval har påverkat deras förutsättningar för att kombinera deras arbetsliv med familjeliv, 
men även påverkat deras jämställdhet utifrån en ekonomisk aspekt då den som tjänar minst är 
hemma mest.  
 
Sammanfattningsvis ser vi i vår studie att det finns brister som gör att det är svårt att 
upprätthålla jämställdhet mellan män och kvinnor trots att försök görs. Det i enlighet med 
Nordenmark (2008:54) som menar att kvinnor oftast upplever svårigheter att kombinera 
arbetsliv och familjeliv då de fortfarande har huvudansvar för det obetalda hemarbetet. Vi 
märker att de obekväma arbetstiderna försvårar för kvinnor eftersom de inte kan förlita sig på 
att samhället tillhandahåller den barnomsorg som behövs för att de ska kunna förvärvsarbeta. 
Samtidigt som faktorer som lägre lön, brist på kontroll och självbestämmande i arbetet också 
påverkar möjligheten att kombinera arbete med familj.  
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Avslutningsvis vill vi med denna studie öka medvetenheten om brister i jämställdheten och 
fast vi har kommit en bit på vägen så är det fortfarande mer som behövs göras för att kvinnor 
och män ska kunna förvärvsarbeta på lika villkor. Inte minst är det relevant för att öka 
möjligheten för kvinnliga undersköterskor som är småbarnsföräldrar att kunna kombinera 
arbetsliv med familjeliv och på så vis känna ett högre välbefinnande. 
 

7.1  Metoddiskussion  
 
I förstadiet av planeringen av denna kandidatuppsats var både metod och syfte annorlunda. 
Tillslut blev valet att göra en kvalitativ intervjustudie för att nå subjektiva upplevelser hos 
individerna. Eftersom studien syftar till att ta tillvara på upplevelser är det i enlighet med 
Aspers kvalitativ metod som också är det bästa sättet att erhålla subjektiva upplevelser från 
respondenter (Aspers, 2011:14). Därför anser vi att vi har valt rätt metod för att belysa 
studiens problemområde.  
 
Eftersom vi båda har erfarenhet ifrån undersköterskeyrket är vår förförståelse för yrket god 
och vi tror att detta har hjälpt oss att förstå och kommunicera med respondenterna. Att vi 
också båda är småbarnsföräldrar har gett oss en djupare grund för hur vardagen kan se ut. Vår 
förförståelse kan ha påverkat att vi inte har sett andra saker som har varit av betydelse. Vi har 
styrt våra frågor eftersom vi har letat efter det vi har velat ha svar på och således kan detta ha 
gjort att vi har förbisett andra aspekter som hade kunnat vara av vikt (Becker, 2008:97-98). 
 
Från början var tanken att göra kvalitativa intervjuer med åtta personer “ansikte mot ansikte” 
men i slutändan var det sex stycken som deltog varav tre stycken blev telefonintervjuer. 
Anledningen till detta var svårigheter att finna tid att träffas men även att hitta tid att samtala 
via telefon var svårt. Bryman (2018:262) påtalar att det finns fördelar med telefonintervjuer, 
då de tenderar att ta mindre tid än de intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Det var även 
något som vi märkte under tiden vi utförde intervjuerna. De telefonintervjuer som gjordes tog 
cirka 30 minuter, medan intervjuerna som gjordes ansikte mot ansikte tog cirka 45 minuter. 
En annan faktor som Bryman (2018:262) nämner är att det även i vissa fall kan vara lättare att 
uppge mer känsliga upplevelser vid intervjuer som är ansikte mot ansikte än telefonintervjuer. 
Det är något som vi inte har reflekterat över i stunden, men i efterhand kan detta ha varit en 
avgörande aspekt för studien eftersom känsligare frågor kring exempelvis hemförhållanden 
kunde behandlas mer ingående. Nackdelen med att vi har gjort telefonintervjuer är att vi i 
enlighet med Brymans (2018: 263) resonemang kan ha missat respondenternas gestikulerande 
eller mimik som kan vara av vikt för hur vi uppfattar respondenternas svar. Att de intervjuer 
som gjordes via telefon tog kortare tid kan även ses som en nackdel då vi fått mindre tid med 
respondenterna. Å andra sidan var det just den aspekten som gjorde att vi fick möjlighet att 
intervjua respondenterna. 
 
Vi upplever att vi har kunnat svara på våra forskningsfrågor och vi har även sett ett samband 
mellan hur respondenterna upplever att de kan kombinera sitt arbetsliv med sitt familjeliv.  
Vår studie hade emellertid kunnat få mer nyanser om vi hade haft fler intervjupersoner. Det 
genom att fler subjektiva upplevelser hade kunnat komma fram kring hur kvinnor och 
småbarnsföräldrar i denna yrkesgrupp upplever samspelet mellan arbete och familjeliv.  
 
Vi har använt oss av tidigare kollegor som har fått agera ”gatekeepers” och de har lett oss 
vidare till de respondenter som sedan har deltagit i studien. Utifrån den aspekten att några av 
respondenterna varit tidigare kollegor till oss kan en del av urvalet även ses som ett 
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bekvämlighetsurval. I sin tur kan detta ha påverkat i vilken utsträckning vi har fått svar från 
respondenterna då det kan vara lättare för bekanta att svara på frågor av känslig art. Således 
hade vi trots att vi gjort pilotstudier innan, inte tänkt på att vissa frågor faktiskt var mer 
känsliga än vad vi trodde. Vi hade med fördel kunnat ställa frågor av känsligare art sist då de 
respondenter som inte var bekanta med oss hade kunnat känna sig tryggare i situationen allt 
eftersom intervjun fortlöpte. Vi upplever ändå att vi fick den empirin som vi behövde för att 
kunna utföra studien.  
 
Via denna metoddiskussion har vi redogjort för aspekter som kanske hade kunnat skapa ett 
annat utfall och hur vissa val i denna studie kan ha påverkat resultatet.  
 

7.2  Förslag till fortsatta studier  
 
Det hade varit intressant att använda vår studie som grund för att göra en kvantitativ studie för 
att på så sätt kunna nå ett större antal deltagare.  
 
En annan tanke om fortsatta studier är en komparativ studie mellan kvinnliga och manliga 
undersköterskor som arbetar obekväma arbetstider och är småbarnsföräldrar. Det är dels av 
vikt att få insikt i mäns upplevelser av att kombinera arbetsliv med familjeliv och dels 
intressant att se hur de upplever jämställdheten. 
 
En annan intressant studie hade även varit att se på hur kvinnliga tjänstemän som arbetar 
dagtid upplever möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv och därmed hur de 
upplever att jämställdhet upprätthålls. 
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9 BILAGOR  

9.1 Intervjuguide  
 
Inledande frågor 
Hur gammal är du?  
Hur länge har du arbetat som undersköterska? 
Hur kom det sig att du hamnade i undersköterskeyrket? (som ofta innebär obekväm 
arbetstid?)  
Hur ser dina arbetstider ut?  
Hur trivs du på ditt arbete? 
-Vad är bra respektive mindre bra med yrket?  
Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 
Familjesituation/Förälder  
Hur ser din familjesituation ut? (Annan förälder, hur många barn etc?)  
Hur fördelas arbetsuppgifter i ert hem?  

-Vad tror du att det beror på?  
Hur upplever du att ansvaret i hemmet har förändrats efter att du fått barn? 
Hur har ni delat upp eran föräldraledighet?  
Hur mycket på ett ungefär har vardera partner tagit ut?  
- Vad är det som gör att ni valt att dela upp det på det sättet?  
Hur delar ni upp VAB?   

-Vad är det som gör att ni valt att göra så?  
Hur upplever att jämställdheten är i förhållandet mellan dig och den andre föräldern?  
 
Arbetssituation/ Krav, resurser, stress  
Hur upplever du att dina arbetstider går att kombinera med familjelivet? 
Hur upplever du stöd från din arbetsgivare när det gäller din föräldraroll? 
-Vad tycker du att arbetsgivaren kan göra för att ge dig bättre förutsättningar i vardagen? Ex 
flexibilitet i schema, stöttning vid vab etc  
Hur upplever du möjligheterna till att kunna byta pass om du skulle behöva göra något med 
barnet/barnen? (Både kollegialt och arbetsgivare)  
Hur ser stödet från din omgivning ut för att kunna förvärvsarbeta med obekväm arbetstid?  
Hur upplever du att du har tid för återhämtning mellan dina pass, men även vid längre 
ledighet?  
Har du funderat på att byta arbete på grund av din arbetssituation? 
Hur upplever du dina förutsättningar för att byta arbete? 
Vad upplever du hindrar dig? 
Vilka arbetsvillkor hos en arbetsgivare är viktigast för dig? (Ex lön, flexibel arbetstid, 
förmåner, semester etc)  
 
Kombinerad yrkes- och föräldraroll 
Hur upplever du att det går att kombinera arbete och familjeliv? -Kan du ge några exempel?  
Vilka krav upplever du ställs på dig i din föräldraroll?  
Hur upplever du att du har förutsättningar för att möta de kraven?  
Hur upplever du att arbetsgivarens krav går att uppfylla/kombinera med ditt familjeliv?  
Har du någon gång upplevt stress när du försökt att kombinera både arbete och familjeliv? -
Kan du ge några exempel  
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Finns det något som skulle underlätta för dig att för att få ihop livspusslet?  
-vad skulle det vara? 
Är det något du vill tillägga eller är det något du tycker att vi har glömt att fråga om?  
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9.2  Samtyckesblankett  
 
Information angående deltagande i examensarbete  
 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är studenter som studerar på OPUS-
programmet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i 
utbildningen gör vi ett examensarbete på kandidatnivå.  
 
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
 
Undersköterskor är idag en yrkesgrupp som är överrepresenterad vad gäller kvinnor i yrket. 
Det är också ett yrke som omnämns vara utsatt för stress, obekväma arbetstider, samt andra 
faktorer som gör att arbetet blir krävande. Därför är vi intresserade av att se hur Du upplever 
att det är att jobba som undersköterska och hur du upplever att du kan kombinera din yrkesroll 
med ditt familjeliv.  
 
Du är utvald som deltagare i studien på grund av din yrkesroll som undersköterska, samt att 
du är förälder. Vi har kommit i kontakt med Dig genom att vi har använt oss av personliga 
kontakter som har väglett oss vidare för att kunna hitta passande respondenter för denna 
studie.  
 
Vår studie syftar till att ta reda på om undersköterskor upplever att de har möjlighet att 
kombinera sin yrkesroll med sin föräldraroll. Vidare vill vi även ta reda på om det finns 
faktorer som försvårar eller underlättar för denna kombinationen.  
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 
 
Hur går examensarbetet till? 
 
Datainsamlingen kommer att ske genom kvalitativa intervjuer med undersköterskor. Det som 
krävs av Dig som deltagare är cirka 45 minuters intervju där Du kommer få svara på ett antal 
frågor gällande din yrkesroll och ditt familjeliv. Intervjun kommer med Ditt samtycke att 
spelas in och sedan kommer vi att skriva ut intervjun Det är endast vi två som utför denna 
studie som kommer att ta del av inspelningen. När vi är färdiga med vår studie kommer vi 
direkt att radera allt insamlat material.  
 
Hur får jag information om resultatet av studien? 
 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 
examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Vi kan även 
skicka ett exemplar av uppsatsen till dig om så önskas. 
 
Deltagandet är frivilligt  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 
kommer inte heller att påverka ditt arbete. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta 
handledaren eller studenter (se kontaktuppgifter nedan). För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. 
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Vad händer med mina uppgifter? 
 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 
resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 
material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det datamaterial som samlats in, kommer att förstöras när examensarbetet är 
examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 
(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 
rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15–18, 20 och 22, som bland annat innebär 
att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 
eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 
ansvarig handledare (kontaktuppgifter nedan) i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första 
hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen att 
kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. Du har 
därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som 
är tillsynsmyndighet. 
 
Ansvariga för examensarbetet  
 
Linn Ejderström, kontakt: s162001@student.hb.se 
Daniela Hernandez-Skoog, kontakt: s161319@student.hb.se 
Handledare: Goran Puaca, kontakt: goran.puaca@hb.se  
  
Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 
 
Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten till 
deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt ovan. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fylls i av deltagaren 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  
Jag samtycker till att delta i examensarbetet och att uppgifter om mig samlas in och behandlas 
på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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