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Abstrakt 
Denna studie handlar om delade turer (arbetsform där arbetsdagen delas upp i två pass med en 

längre paus på flera timmar emellan) vilket har uppkommit genom att arbetsmarknaden har 

blivit mer flexibel då efterfrågan på anpassning i arbetslivet har förändrats. Syftet med vår 

undersökning var att undersöka om medarbetare upplevde att delade turer påverkade deras 

mentala, fysiska och sociala hälsa. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer av busschaufförer och vårdpersonal. Resultatet analyseras och 

diskuteras utifrån Karasek och Theorells krav/kontroll/stöd-modell och Antonovskys 

KASAM-begrepp. Vår studie visar att dessa båda grupper har små påverkansmöjligheter på 

sitt schema vilket har visat sig ge effekter på hälsan. Vårt resultat visar även att den fysiska 

hälsan inte påverkades nämnvärt medan den mentala och sociala hälsan visade en större 

påverkan. Stress och för kort dygnsvila var två av faktorerna som hade negativ effekt på den 

mentala hälsan och upplevelsen av att kunna göra någonting meningsfullt med tiden mellan 

pausen hade en positiv effekt. Arbetstiderna medförde även att den sociala hälsan försämrades 

vid delade turer då umgänge försvårades. Enligt vårt resultat innehar våra respondenter s.k 

högstressarbete, vilket innebär att de har höga krav men liten kontroll på sitt arbete. Om 

medarbetarna gavs större utrymme att planera sina egna scheman skulle enligt vårt resultat 

den mentala hälsan förbättras.  



 

 

FÖRORD 

 

Vi vill tacka våra respondenter som har ställt upp på att bli intervjuade och som har delat med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra 

denna studie. Vi vill särskilt tacka vår handledare Päivi Riestola som med stort tålamod och 

engagemang har stöttat och hjälpt oss under resans gång. Tack för din vägledning och 

inspiration. 

 

Ett stort tack till er. 

 

 

Emelie Gäskeby-Mars och Nina Högström  

Borås 2015  
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1 INLEDNING  
Det moderna arbetslivet är på många sätt pressat och kännetecknas av hög intensitet. 

Anställda förutsätts vara flexibla och kunna anpassa arbetstider samt anställningsformer efter 

förändringar i efterfrågan. Delade turer är en av dessa arbetsformer som har blivit allt 

vanligare på dagens arbetsmarknad, framförallt inom vården och kollektivtrafiken. Delade 

turer innebär att arbetsdagen delas upp i två eller flera pass där det kan vara flera timmars 

uppehåll för arbetstagaren till nästa pass. Mellan passen ska arbetstagaren alltså vara fri att 

göra vad den känner för och istället bara arbeta under dygnets timmar då det finns som mest 

att göra (Mårtensson & Wondmeneh 2013, s.5). Delade turer kan ses som ett svar ifrån 

arbetsgivarsidan att anpassa sig till en flexibel arbetsmarknad där allt ska vara så tids- och 

kostnadseffektivt som möjligt. Det finns klara fördelar ifrån ett arbetsgivarperspektiv att 

använda sig av delade turer då det helt klart är en tydlig effektivisering av arbetsscheman. Det 

kan även finnas fördelar för arbetstagaren då de har möjlighet att utnyttja ledigheten mellan 

passen till att exempelvis träna, vila, handla eller vad man nu kan tänkas göra på sin fritid. 

 

En viktig del för människans förmåga att arbeta är hälsa och en människa tillbringar generellt 

cirka en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats. Därmed går det att förstå hur viktig hälsan är 

för medarbetaren för att kunna göra ett gott jobb och för att själv kunna må bra. I en rapport 

från arbetsmiljöverket förklaras att arbete är viktigt för individens identitet, sociala roll i 

samhället samt sociala status. Vid sidan av lönen som i allmänhet är det viktigaste medlet för 

att uppnå tillräckliga ekonomiska resurser för materiellt välbefinnande och fullt deltagande i 

dagens samhälle uppfyller arbetet även en psykosocial roll (Lindberg & Vingård 2012, s.9). 

Så nu undrar vi hur arbetstidsformen delade tider passar in i hälsa. Främjar delade turer hälsan 

för medarbetaren eller kan den tänkas hämma den istället? Kan denna arbetstidsflexibilitet 

skapa en win-win situation där stark flexibilitet och god hälsa går hand i hand eller skapar 

denna typ av flexibilitet några negativa hälsokonsekvenser för medarbetarna? Frågan som vi 

ställer oss är alltså om denna typ av flexibilitet kan få hälsokonsekvenser för personalen eller 

om flexibiliteten inte påverkar medarbetarna något nämnvärt. Denna fråga har under de 

senaste åren blivit en allt mer trängande forskningsfråga då det handlar om hur arbetsmiljön 

och hur medarbetares arbetsvillkor ser ut på den moderna arbetsmarknaden (Peterson 2007, 

s.27). Därför vill vi undersöka hur personalens hälsa påverkas av delade turer. Vi vill se om 

delade turer är något som arbetstagarna frivilligt kan välja för att lättare få ihop sin vardag 

eller om det är något som bara blir påtvingat. Kort och gott vill vi med denna undersökning se 

om de delade turerna påverkar medarbetarnas hälsostatus.   

 

1.1 Syfte  
Syftet med undersökningen är att granska fenomenet delade turer och få fram en bild av hur 

medarbetare upplever delade turer och dess påverkan på den egna hälsan. 

 

1.2 Frågeställningar  
 Hur påverkas medarbetares sociala hälsa av delade turer?  

 Hur påverkas medarbetares mentala hälsa av delade turer? 

 Hur påverkas medarbetares fysiska hälsa av delade turer? 
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1.3 Definition av nyckelbegrepp 
Nedan följer en förklaring till två av nyckelbegreppen som denna uppsats kommer att 

behandla.   

1.3.1 Delade turer 

Delade turer är ett begrepp som går under flera olika namn så som exempelvis delade pass, 

delade skift, delad tjänst och delade arbetspass (Åkerstedt m.fl. 2012, s.30; Nilsson 2003, 

s.29) men som fortfarande har samma innebörd. Delade turer är en arbetstidform som innebär 

att arbetsdagen delas upp i två eller flera pass där det kan vara en flera timmar lång paus till 

nästa arbetspass. Passens längd brukar kunna variera, men genom den oftast långa pausen till 

nästa pass kan den totala arbetsdagen bli längre än den normala arbetsdagen på cirka åtta 

timmar brukar se ut. Här talar vi om arbetsdagar som kan vara 13 timmar långa och där 

pausen mellan passen varierar mellan 2-5 timmar. Arbetsdagen kan vara indelad med fullt 

betald arbetstid under passet på morgonen, ett antal helt obetalda eller till viss del betalda 

timmar under dagen, och sedan åter igen fullt betald arbetstid för ett pass på 

eftermiddagen/kvällen. Delade turer kan tillämpas både på helger och under veckodagar 

beroende på arbetsplats och verksamhet. Hur ofta eller hur många pass med delade turer en 

medarbetare har kan också variera beroende på arbetsplats och vilken verksamhet denne 

jobbar i (Mårtensson & Wondmeneh 2013, s.4-5).  

1.3.2 Hälsobegreppet 

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som kan ha flera olika betydelser och definitioner, men vi 

har valt att utgå ifrån den som World Health Organisation (WHO) har tagit fram. WHO är en 

del utav FN och tog fram en definition av hälsobegreppet 1948 som har kommit att bli den 

vanligaste använda: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp” (Fritt översatt från World 

Health Organisation 2006, s.1). 

 

WHOs syn på fulltalig hälsa handlar alltså inte bara om en avsaknad av sjukdom. Med denna 

definition kan en person således fortfarande ha en god hälsa trots en diagnostiserad sjukdom 

men även må dåligt trots att man inte har någon sjukdom. Vi har valt att dela upp 

hälsobegreppet i tre delar: psykisk hälsa, fysisk hälsa och social hälsa.   

 

Psykisk hälsa 

Precis som hela hälsobegreppet är psykisk hälsa ett begrepp som är mycket vagt fastställt vad 

det egentligen innebär och där flertalet definitioner förekommer. I vissa fall kan det syfta på 

enstaka psykiska symptom såsom sömnstörningar och nedstämdhet och i andra fall står det för 

fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar så som schizofreni (Forsell & Dalman 2004. s3). Att 

ha en känsla av kontroll och att man kan påverka sin egen livssituation påverkar också den 

psykiska hälsan. I vår undersökning är det inte några psykiska sjukdomar vi eftersträvar att 

titta närmare på utan istället upplevelsen av den mentala psykiska hälsan hos deltagarna när 

det gäller trötthet, stress och psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar ens 

dagliga liv såsom exempelvis nedstämdhet eller oro (Winroth & Rydqvist 2008, s.68).  

Social hälsa 

Med social hälsa menar vi den hälsa en person uppnår genom sina sociala relationer, alltså 

samspelet med sin omgivning. Människan är i behov av att bli bekräftad samt att känna 

samhörighet och gemenskap med andra vilket vi får genom goda sociala relationer. Det är 

tack vare dessa känslomässiga relationer som skapar ett mervärde för människan och ger ett 
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socialt välbefinnande och därmed även en god social hälsa. Andra saker som hänger ihop med 

sociala faktorer är trygghet, tillhörighet och trivsel (Winroth & Rydqvist 2008, s.76-77).  

Fysisk hälsa 

I fysisk hälsa ingår faktorer som handlar om vår kropp och hur den mår och fungerar. 

Kondition, styrka, balans, koordination och rörlighet är faktorer som påverkar vårt 

funktionella utrymme i vardagen och därmed den fysiska hälsan. Fysiska faktorer är ofta 

avgörande för hur vi som människor mår mentalt. Har du låg styrka eller sällan tränar tidigare 

nämnda faktorer så minskas din ork och den funktionella förmågan vilket ger konsekvenser 

för ditt välbefinnande i vardagslivet (Winroth & Rydqvist 2008, s.84).   
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2 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns ännu inte så mycket forskat om just delade turer men däremot om skiftarbete. Ur 

dessa har det funnits stycken om flexibla arbeten som har tagit upp delade turer och som vi i 

vår tur har valt att använda oss utav. Skillnaden mellan skiftarbete och delade turer är att på 

ett skift är arbetstiden sammanhängande och under ett delat pass är det en lång paus emellan. 

Vi har ändå kunnat se vissa likheter mellan dessa scheman då det inte blir regelbundna 

arbetstider med det som vi ser som “vanliga” arbetstider, jämfört med scheman som alltid 

ligger på samma tid på dygnet. Vi har även hittat forskning om det flexibla arbetet som 

innefattar mycket mer än delade turer där vi alltså valt ut de relevanta delarna. Att hitta bra 

forskning om delade turer har alltså varit mycket svårare än vad vi trodde.  

2.1 Delade turer och sömn 
Att det finns mycket lite forskat i ämnet delade turer och dess påverkan på sömn och trötthet 

eller prestationsförmåga skriver även Anund med flera (2014, s.11) i hennes 

forskningsrapport “Bussförares arbetstider kopplat till trötthet”. I sin rapport kommer dock 

Anund m. fl (2014) fram till att delade turer är en bidragande orsak till att busschaufförer ofta 

känner sig trötta vilket kan ge bekymmer för så väl föraren personligen som för deras insatser 

på arbetet. Deras sömnkvalité kan även påverkas av arbetstiderna menar Anund m.fl då tidiga 

morgnar kan skapa ett stressmoment som kan göra att sömnen blir störd. Många upplever en 

oro för den tidiga starten av arbetspasset och en rädsla för att försova sig (Anund m.fl 2014, s. 

27). De menar dock på att här måste man beakta att det kan skilja sig en hel del på 

upplevelsen av sömnen beroende på hur nära personalen har till arbetet, om det finns småbarn 

i hushållet och slutligen om man är en morgon- eller kvällsmänniska (Anund m. fl. 2014, 

s.23). Det är även viktigt att ha i åtanke att det finns stora individuella skillnader när det gäller 

huruvida någon klarar sömnbrist, har förmåga att kunna somna på olika tider på dygnet samt 

hur man reagerar på långa arbetspass så som det blir när man går ett pass med delad tur 

(Anund m. fl. 2014, s.16).    

 

I studien om busschaufförer har de hittat ett samband mellan de förare som ofta väljer att 

utnyttja pausen till att ta en tupplur till att det mer sällan förekommer stress och sömnighet 

hos dessa chaufförer (Anund m. fl. 2014, s.29). De har i sin forskning även kommit fram till 

att chaufförerna får för lite sömn. Detta undersöktes genom att de använde sig av aktigrafi, 

vilket innebär att chaufförerna har haft små elektroder på sig under natten som registrerat hur 

de har sovit. Chaufförerna har samtidigt skrivit i en sömndagbok där de fick besvara frågor 

som rörde sig om deras sömn. Trots att de får för lite sömn var ändå upplevelsen att 

sömnkvaliteten var god, och det visade även resultatet från aktigrafin att så var fallet (Anund 

m. fl. 2014, s.27-28). 

 

Anund med flera kommer fram till i sin rapport att skiftande starttider, långa arbetspass, 

delade pass och korta vilotider kan medföra risker och bör undvikas i största möjliga mån för 

att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten (Anund m. fl. 2014, s.41). De föreslår att 

arbetsgivaren borde skapa andra arbetsuppgifter till busschaufförerna för att fylla ut tiden och 

på så sätt kan de som hade problem med sin sömn och dygnsvila slippa delade pass eller att de 

helt enkelt skall ta bort dessa pass helt. De chaufförer som upplevde delade passen som 

problematiska var också de som upplevde att de var trötta, vilket in sin tur kan leda till att 

trafiksäkerheten minskar. Ett annat förslag som togs upp i rapporten var att korta ned 

arbetspassen till cirka 4-5 timmar, men detta skulle då i sin tur leda till fler arbetsdagar för 

chaufförerna för att de ska kunna komma upp i en heltidstjänst vilket kanske inte är önsvärt 

för arbetstagarna. Anund m.fl menar att för att motverka trötthet och säkerhetsrisker är det 
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viktigt att undvika sömnbrist och säger att det är viktigt att följa 11 timmarsregeln med 

dygnsvila mellan passen. Att undvika långa pass, längre än 10 timmar borde vara en 

grundregel. Men om verksamheten kräver långa pass bör minst två raster förekomma för att 

undvika sömnighet som kan påverka arbetet (Anund m. fl. 2014, s.42). 

 

2.2 Scheman och dess hälsopåverkan 
Arbetsscheman är avgörande för den tidsmässiga ramen för vårt privatliv utanför arbetet och 

har effekter på sociala funktioner och hälsa säger Åkerstedt med flera (2012) i sin 

stressforskningsrapport- “Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?”. De har undersökt 

förekomst och problem med olika scheman och dess påverkan. I rapporten framgår även att 

sociala relationer påverkas negativt och att trötthet är ytterligare en variabel som de lyfter 

fram med långa skift. De nämner även att en dygnsvila på mindre än 8-9 timmar inte ger mer 

än fem timmars sömn och detta resulterar i just ökad trötthet och felhandlingsrisk, vid 

exempelvis körning i trafik (Åkerstedt m.fl 2012, s.28). I rapporten kommer de fram till att 

kort dygnsvila är nära kopplat till hälsorisk, trötthet och störd sömn, vilket i denna forskning 

visar att det är ett mer centralt problem än vad man tidigare har sett. Genom mindre sömn och 

vila har det visat sig att risken för uppmärksamhetsmissar ökar markant och kan leda till 

trafikolyckor. Även korttidsminnet påverkas av sömnbrist (Van Dongen m.fl 2003, s.120). 

Kompensation senare i veckan med mer vila motverkar inte dessa problem, en dygnsvila på 8-

9 timmar förefaller att vara förhållandesvis lite.  

Att vara utsatt för stress kan kännetecknas av trötthet och sömnsvårigheter som är symptom 

på psykisk ohälsa och finns dessa besvär, finns sannolikt en brist på återhämning och 

rekreation. Brist på dygnsvila kan vara orsaken. Symptomen kan ses som en koppling till det 

fall då kroppen får ett försämrat immunförsvar och skall ses som varningssignaler då de kan 

vara en förstadie till fysisk och psykisk ohälsa. Det finns ett starkt samband mellan 

sömnsvårigheter och utbrändhet (Allvin m.fl. 2006, s.160). Utbrändhet och 

utmattningssyndrom är två namn på samma sak som visar sig genom förutom trötthet och 

sömnsvårigheter genom oro, ångest och en förlamande fysisk- och psykisk utmattning. 

Motivationen har allvarligt försämrats för det egna arbetet men även det personliga 

engagemanget. Detta menar Allvin med flera att utbrändhet har ett samband med de nya och 

höga krav arbetslivet ställer på människor. Den psyskiska ohälsan visar sig inte bara mentalt 

utan även genom fysiska åkommor såsom muskelvärk, hjärtbesvär och återkommande 

infektioner (Allvin m.fl. 2006 s.164-165).  

 
Kort framförhållning är förmodligen en social komplikation av stora mått. Planering 
av umgänge, kurser och liknande försvåras. Är framförhållningen mycket kort finns 
också ett avsevärt mått av stress och spänning (Åkerstedt m.fl 2012, s.29). 

 

Det finns även de som vill ha delade pass, då de har möjlighet att åka hem för en stund, träna 

eller vila några timmar för att senare komma tillbaka och vara utvilade (Byström-Valencia, 

Brunnberg, Gustavsson 2000, s 23).  

 

2.3 Sociala relationer 
De sociala relationerna till familjegemenskapen tenderar att missas med delade turer då 

dagarna blir långa och ledigheten är mitt på dagen på veckodagar (busschaufförer) när övriga 

familjen är på annat arbete, skola eller förskola. Detta kan även tendera till att det blir 

spänningar i familjelivet på grund av de asociala arbetstiderna (Evans & Johansson, 1998 se 

Nilsson 2003, s. 34). En studie som har genomförts där busschaufförers och deras familjer 
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deltog visade det sig att chaufförerna endast deltog i cirka 25 procent av de gemensamma 

måltiderna med sina familjer (Nilsson 2003, s.34). Även Åkerstedt med flera påvisar att det 

sociala umgänget för medarbetare kan gå förlorad vid delade arbetspass, vilket är något som 

brukar skattas högt för en god livskvalitet och hälsa. I stället blir medarbetarens fritid 

förflyttad till mitt på dagen vilket Åkerstedt med flera menar att det inte brukar vara 

uppskattat annat än vid enstaka tillfällen för att uträtta ärenden (2012, s.29). Att ha sociala 

relationer med sina arbetskamrater är dessutom något begränsad då chaufförenera är isolerade 

på sina bussar. Arbetet karaktäriseras av att få chaufförer får en meningsfull social kontakt 

med sina arbetskamrater. Här finns ett behov av att organisera verksamheten så att rasterna 

förläggs på ett sådant sätt så att de kan få träffas, menar Nilsson (2003, s 35). 
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3 TEORI 
Vi har valt att utgå i från Karasek och Theorells krav/kontroll/stöd-modell och Atononvskys 

KASAM-begrepp. Därtill har vi även kopplat ihop begreppet flexibilitet med delade turer som 

en förklaring till varför delade turer används som arbetstidsform då arbetstiderna har 

förändrats under tid.  

3.1 Flexibilitet 
Företagens villkor har förändrats under tid, då speciellt efter 1970-talet där det har ställts mer 

krav på flexiblare organisationer med då efterföljande flexibla arbetsformer där arbetstagaren 

får ansvar för sitt eget arbete genom att definiera, planera och strukturera i större omfattning 

än tidigare. Detta för att de skall passa företagens flexibla arbetsformer. Detta innebär givetvis 

inte att alla företags villkor har förändrats, utan många arbetsplatser har kvar sina tidigare 

strukturer. Det tillkommer nya regelverk men de gamla finns fortfarande kvar även om det 

finns vissa lättnader hos vissa företag.  

 
Arbetslivet utvecklas med andra ord inte genom att nya regler ersätter gamla. Det 
utvecklas istället genom att nya regler kommer till. Reglerna förändras inte, de 
förökar sig. (Allvin m.fl 2006, s.23) 

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, och Lundberg (2006) menar att det inte finns någon 

självklar skillnad mellan ett gammalt och nytt arbetsliv då fler regler utvecklas och ger istället 

fler arbetsliv. Vi har istället fått en mångfald av olika arbetsliv (Allvin m.fl 2006, s.23). 

Företagen har fått allt större krav och dess förutsättningar förändras med tiden. För att bli mer 

konkurrenskraftiga och samtidigt kostnadseffektiva har företagen blivit mer eller mindre 

tvingade att hitta nya system för att maximera arbetskraften. Allvin m.fl använder uttrycket 

trimning av organisationen. Systemen går ut på att utnyttja arbetskraften när den som mest 

behövs, där den behövs och på vilket sätt det krävs. Det vanligaste sättet att trimma sin 

organisation är att variera arbetstiderna efter behovet. Arbetstagarna arbetar helt enkelt då 

behovet är som störst och är ledig när behovet är som minst (Allvin m.fl. 2006 s.46) vilket 

tydligt går att se på arbetstidsformen delade turer.  

 

Det har uppmärksammats att flexibilitet på arbetsmarknaden har blivit allt mer 

eftersträvansvärt, där det främst är arbetsgivarsidan som det utgås ifrån. Just ordet flexibilitet 

har alltså fått en uppenbar positiv betydelse, men själva innebörden av ordet är vida diskuterat 

(Berg & Spehar 2011, s192). En vanlig definition av ordet är: ”Flexibilitet syftar på en 

förmåga att reagera på förändring” (Karlsson & Eriksson 2000, s.19). När det kommer till 

flexibilitet i arbetslivet tänkte vi ta upp begreppen numerär flexibilitet och 

arbetstidsflexibilitet. Numerär flexibilitet syftar till hur snabbt och enkelt arbetsgivaren kan 

variera antalet anställda beroende på organisationens tillfälliga produktionstoppar och dalar 

(Berglund & Schedin 2009 s.82). Vid arbetstidsflexibilitet kan arbetsgivaren variera de 

anställdas arbetstimmar efter behov. Detta kan arbetsgivaren nyttja genom att till exempel dra 

ner på antalet arbetsdagar för de anställda under en svacka för att på så vis undvika att säga 

upp personal. Detta behöver inte enbart handla om antalet timmar de anställda ska jobba, utan 

kan även handla om säsongsanpassning eller arbetstidens förläggning under dygnet så som 

vid uppdelade arbetspass (Berglund & Schedin 2009 s.83).  
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3.2 Karasek och Theorells krav/kontroll/stöd- modell  
Som vårt syfte beskriver är vi i vår uppsats intresserade av att få fram en bild av hur 

medarbetare upplever delade turer och dess påverkan på hälsan. I litteraturen finns en modell 

som ständigt är återkommande när det gäller hälsa och arbetsmiljö. Denna modell kallas för 

“krav, kontroll och stödmodellen” och är utarbetad av Karasek och Theorell (1990). Den 

beskriver hur obalans mellan krav, kontroll och stöd kan leda till psykisk ohälsa och 

påfrestning, vilket är relevant för vår uppsats. Denna teoretiska modell bygger på relationen 

mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till kontroll och stöd som medarbetarna får i sin 

arbetsmiljö (Theorell 2003, s.17). En genomgående iakttagelse är att det är en kombination av 

lågt beslutsutrymme och tunga arbetskrav som förknippas med psykisk påfrestning. Samma 

kombination är också förknippat med missnöje på arbetet (Karasek 1979 s.285).  

Från början bestod modellen dock bara av determinanterna krav och kontroll som användes 

för att beskriva olika typer av arbeten. Genom att kombinera hög respektive låg arbetskontroll 

med höga respektive låga arbetskrav skapade de sin modell som bestod utav fyra olika typer 

av arbeten som de kallade för aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och 

lågstressarbeten (Karasek & Theorell 1990, s.31). För att få en bättre illustration av modellen 

ritades en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal som lättare beskriver sambandet mellan 

kontroll och krav, se figur 1. Med hjälp av stressdiagonalen går det att se hur en kombination 

av höga respektive låga nivåer av krav och kontroll kan prognostiseras i vilken utsträckning 

medarbetaren har ett arbete där det kan förekomma risk för stress och ohälsa eller inte. 

Aktivitetsdiagonalen visar i sin tur i vilken utsträckning arbetet, utifrån vilken krav- och 

kontrollnivå arbetet har, är utvecklande och stimulerande för medarbetaren eller inte (Karasek 

& Theorell 1990, s.33).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen, fritt efter Karasek och Theorell (1990, s. 32) 
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3.2.1 Krav 

Arbetskrav är sådana krav som ställs på medarbetaren för att denne ska kunna utföra sitt 

arbete. Det rör sig om både rent fysiska krav, det vill säga den fysiska ansträngningen som 

behövs för att klara arbetet, men också om psykiska krav. Fysiska krav kan enligt Karasek och 

Theorell vara sådant som utsätter medarbetaren för risker i arbetet i någon form genom 

exempelvis farlig utrustning, smuts, hälsovådliga kemikalier, farliga arbetsmetoder eller 

luftföroreningar (Karasek & Theorell 1990, s.65). Psykiska arbetskrav kan bestå i att arbetet 

är allt för omfattande, att det inte finns tillfredsställande med tid för att genomföra 

arbetsuppgifterna samt att arbetet är monotont (Karasek & Theorell 1990, s.63).  

 

3.2.2 Kontroll (beslutsutrymme alt. handlingsutrymme)  

Enligt Theorell innebär att kunna utöva kontroll över sitt liv att man kan ta kommando över 

de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer som 

man kan tänkas ställas inför (2003, s.16). Begreppet kontroll går enligt Karasek och Theorell 

(1990) att dela upp i två delar. Dessa två begrepp har översatts till den anställdes möjlighet att 

fatta beslut och arbetets kvalifikationsgrad av Berglund och Schedin (2009). 

Beslutsmöjligheterna behandlar vilka möjligheter medarbetaren har att själv bestämma över 

hur dennes egna arbete ska planeras och läggas upp. Med kvalifikationskrav menas om 

medarbetaren har möjlighet att lära sig nya saker och får utnyttja sina kompetenser i arbetet 

(Berglund & Schedin 2009, s.145).  

3.2.3 Stöd 

Att få stöd innebär att man kan få både praktisk och känslomässig hjälp. Bra stöd och från 

kollegor och chefer minimerar risken för sjukdomar (Theorell 2003, s.17). Forskare har även 

kommit fram till att en av de mest förekommande teman gällande arbetare och chefers 

relationer är att den kan ge upphov till en hög stressfaktor om medarbetaren har en krävande 

och osympatisk chef. Man har hittat att chefens stöd är det absolut viktigaste sambandet för 

arbetstillfredställelsen och låga psykiska påfrestningar. Den sociala interaktionen är således en 

såpass viktig komponent för vår hälsa och handlande att Karasek och Theorell blev tvungna 

att utöka sin modell till en tredimensionell modell med “stöd” som en av vektorerna (Karasek 

& Theorell 1990, s.69). De delar in begreppet stöd i tre olika funktioner: emotionellt stöd, 

värderande stöd och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet innebär att medarbetaren 

känner sig omtyckt av chefer och känner att kollegor och ledning bryr sig om en. Med 

värderande stöd menas att medarbetaren får feedback på om den har gjort någonting bra eller 

dåligt. Det instrumentella stödet kan formuleras som samarbete (Berglund & Schedin 2009, 

s.146).  
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Figur 2. Krav-kontroll-stöd modellen, fritt efter Karasek och Theorell (1990, s. 70) 

3.2.4 Aktiva, passiva, högstress- och lågstressarbeten 

Det är de arbeten där egenkontrollen är hög och där de psykiska arbetskraven också är höga 

som Karasek och Theorell kallar för de aktiva arbetena. Denna typ av arbete karaktäriseras av 

att det är omväxlande, stimulerande och utvecklande samt låter arbetstagaren använda sina 

förmågor på ett kreativt sätt. De höga arbetskraven som ställs upplevs inte som övermäktiga 

då arbetstagaren även har hög grad av kontroll vilket visar sig i att de har utrymme att själv 

fatta beslut gällande det egna arbetet och själv kan planera och påverka sitt arbete. Höga krav 

och hög grad av egenkontroll leder enligt Karasek och Theorell till hög arbetstillfredsställelse 

(Karasek & Theorell 1990, s.35). 

 

Passiva arbeten är yrken där medarbetarna har låg grad av kontroll och låga arbetskrav. Då 

det ställs få krav på medarbetaren innebär detta att det blir färre konfrontationer med 

stressande moment men också att varje krav eller uppgift som ställs känns stressande då deras 

kontroll är väldigt begränsad. Då det uppkommer få utmaningar för medarbetaren och den 

egna kontrollen över arbetet är så limiterad finns det en risk att motivationen till att lära sig 

nya saker minskar för medarbetarna i denna grupp. En annan konsekvens av ett sådant arbete 

kan vara en gradvis tillbakagång av inlärda färdigheter och kunskaper. Karasek och Theorell 

anser att fenomenet med den negativa bilden av inlärning och det gradvisa förlorandet av 

färdigheter även visar sig på fritiden, detta då individer med passiva arbeten tenderar att vara 

mindre aktiva utanför arbetet (Karasek & Theorell 1990, s.37-39). 

 

Lågstressarbeten kännetecknas som de yrken där arbetskraven är låga och kontrollen är stor. I 

dessa yrken har medarbetaren ofta stora handlingsfriheter och få krav att hantera vilket 

medför att de löper mindre risk för att drabbas av påfrestningar och arbetsrelaterade 

sjukdomar förklarar Karasek och Theorell. Dock finns ändå en risk att dessa lågstressarbeten 

kan uppfattas som otillfredsställande för medarbetarna då även om arbetet tillåter 

medarbetarna att anta utmaningar så förekommer det oftast allt för få för att det ska bli 

tillfredsställande (Karasek & Theorell 1990, s.36). 
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Slutligen så finns det de arbeten som klassas som högstressarbeten. Det innebär att 

medarbetarna har höga krav och har låg grad av kontroll där de alltså har en väldigt begränsad 

handlingsfrihet. I och med att det ställs höga arbetskrav på medarbetarna och att de samtidigt 

inte har någon vidare möjlighet till att påverka eller fatta beslut gällande sitt egna arbete anses 

den här gruppen vara den där medarbetarna oftast drabbas av psykiska påfrestningar så 

som psykisk stress, oro, depression och utmattning. Karasek och Theorell menar på att om 

handlingsmöjligheten däremot ökade för medarbetarna i förhållande till sina arbetsuppgifter 

så skulle den negativa stressen kunna minskas. De poängterar även vikten av att medarbetarna 

behöver ha möjlighet till att delta i vad de kallar för informella ritualer vilket kan bestå utav 

kafferaster, rökpauser eller andra sociala aktiviteter, då dessa kan jämföras med socialt stöd 

och därmed ha en positiv effekt på stressen (Karasek & Theorell 1990, s.33-34).  

 

3.3 Aaron Antonovskys hälsobegrepp 

3.3.1 Det salutogena synsättet 

Kanske det mest vanligaste sättet att se på hälsa är det patogena synsättet. Det innebär att man 

identifierar “riskfaktorer” för sjukdom och omständigheter som är sjukdomsframkallande. Här 

ser man människan som antingen frisk eller sjuk och där hälsa är det samma som “frånvaro av 

sjukdom”. Professor Aaron Antonovsky kom med en ny infallsvinkel av synen på hälsa 

genom att istället för att ställa frågan ”varför blir vissa människor sjuka” så som det görs 

utifrån ett patogenskt synsätt ställde frågan ”hur kommer det sig att vissa människor förblir 

friska trots att de har varit utsatta för svåra besvärligheter” (Antonovsky 1991, s.34). Då han 

menade att bilden av att människor antingen måste vara friska eller sjuka är en väldigt 

begränsad inställning av verkligheten skapade han det salutogeniska synsättet där han istället 

hävdar att människor alltid befinner sig någonstans på en skala mellan hälsa och ohälsa, och 

att man hela tiden rör sig mellan de två ytterligheterna (Hanson 2004, s.110). Den 

salutogenetiska modellen skiljer sig från den patogena genom att fokus ligger på förklaringar 

till mänsklig hälsa istället för, som inom den patogenetiska forskningen, på förklaringar till 

insjuknande. Antonovsky lägger alltså tonvikten på de hälsobringande faktorerna så kallade 

“friskfaktorer” istället för att betona ohälsans ursprung de så kallade “riskfaktorerna” 

(Antonovsky 1991, s.26).  

 

3.3.2 KASAM – Känsla av sammanhang 

I sin bok Hälsans mysterium (1991) försöker Antonovsky hitta svar på vilka faktorer som 

bidrar till att bevara vår hälsa och introducerar oss för begreppet KASAM (Känsla Av 

SAMmanhang). Då vi är intresserade av respondenternas upplevelse av deras hälsa är 

Antonovskys KASAM-begrepp relevant då den utgår från individernas känsla av hälsa. 

Personer med hög grad av KASAM klarar påfrestningar och kriser på ett bättre sätt än 

personer med låg KASAM (Antonovsky 1991, s.38). Han menar att avgörande för om en 

person ska utveckla en god hälsa är att ha en känsla av ett meningsfullt liv, förmåga till 

överblick och att se sammanhang och förmåga att känna förtroende och kunna hantera 

problem. KASAM är ett begrepp som han därmed beskriver och delar upp i tre komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky definierade själv sin tre 

delbegrepp av KASAM som: 
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[...] en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 
dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga , och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investeringar och engagemang. (1991, s.41) 

 

3.3.2.1 Begriplighet 

Begreppet begriplighet syftar på vilken utsträckning individen upplever tillvaron som 

förnuftmässigt gripbar, förutsägbar och strukturerad. Det innebär att en individ som har en 

stabil förmåga att bedöma verkligheten kan förstå varför saker och ting sker även om 

någonting överraskande inträffar, till skillnad ifrån de individer som upplever världen som 

osammanhängande och kaotisk. Genom att veta hur saker och ting förhåller sig har de därmed 

lättare för att angripa och hantera problematiska situationer. Människor som är bra på att göra 

händelser i livet begripliga förblir därför i högre utsträckning friska (Antonovsky 1991, s.39). 

 

3.3.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om den grad man upplever att man har tillräckligt med resurser till sitt 

förfogande och möjlighet att agera utifrån de krav som ställs i livet. Har en person en hög 

känsla av hanterbarhet menar Antonovsky att man inte känner sig som ett offer för 

omständigheterna eller som en olycksfågel på samma sätt som någon med låg känsla för 

hanterbarhet. Det går att jämföra med människans egenmakt och möjlighet att styra över sitt 

egna liv med egen och med andras hjälp så som exempelvis en partner, kollega eller vän. 

Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga emot ohälsa 

(Antonovsky 1991, s.40). 

 

3.3.2.3 Meningsfullhet 

För att vi ska må bra är det också viktigt att vi upplever att de utmaningar vi ställs inför är 

värda att lägga ner tid och energi i. När du ställs inför en uppgift finns det två sätt att reagera 

på, antingen känns uppgiften som en plåga eller så känns den som en spännande utmaning 

som är värd att engagera sig i. Individer som försöker hitta en mening med de olyckliga 

händelser de ställs inför mår bättre än de som inte gör det menar Antonovsky. Upplevelse av 

en meningsfullhet i det vi gör har en stark känslomässig grund i människan som kan påverka 

hur vi mår (Antonovsky 1991, s.41).  

 

3.3.2.4 Stressorer 

En person med stark KASAM är flexibel i sitt förhållningssätt och därmed också mer 

anpassningsbar utan att fara illa av det hälsomässigt. Antonovsky delade in stressorer i livet 

utifrån tre olika typer och klargjorde också hur KASAM påverkade dessa (Antonovsky 1991, 

s.51). Den första typen av stressor kallas för kroniska stressfaktorer. Den här typen av stressor 

är sådant som är bestående, kontinuerliga och förhållandevis permanenta vilket därmed 

innebär att de påverkar oss under en längre period av livet. Exempel på kroniska stressfaktorer 

kan vara sjukdom, fattigdom, barnlöshet, posttraumatisk stress eller mobbning. Ofta handlar 

det om händelser som har format individen, som har byggts in i individens livssituation och 

som har blivit generaliserande och långvariga. De utgör de avgörande faktorerna bakom en 

individs KASAM-nivå menar Antonovsky (1991, s.52).   
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Den andra typen av stressorer som Antonovsky tar upp kallar han för livshändelsestressorer. 

Detta kan vara stora livshändelser så som exempelvis skiljsmässa, närståendes död, avskedan, 

pensionering, familjetillskott eller större personliga framgångar. Antonovsky menar på att det 

viktiga med denna typ utav händelser är inte händelsen i sig, utan alla de följder som 

händelsen ger upphov till. Vad de och den rad företeelser som följer i dess släptåg gör är att 

skapa spänning och beroende på vilken styrka i KASAM individen som upplever dessa 

händelser har, avgörs om följderna kommer att vara skadliga, neutrala eller hälsobringande 

(Antonovsky 1991, s.53).  

 

Slutligen tar han upp en tredje typ utav stressorer som han benämner dagliga förtretligheter. 

Till denna kategori räknas saker som exempelvis att hinna med hushållsarbetet, att misslyckas 

med en uppkörning på bilskolan, få en förolämpning från chefen, att ens barn drabbas av en 

mindre olycka, att ha en dålig dag eller tillfälliga konflikter. Det handlar alltså om situationer 

som alla hamnar i lite då och då men som kanske inte har någon större effekt på vår 

långsiktiga hälsa och stressituation. Om en individ utsätts för många och ständigt 

återkommande händelser av denna sort kan dessa istället räknas som en del i vårt livsmönster 

och då gå in under kroniska stressorer (Antonovsky 1991, s.53-54). 

 

3.4 Sammanfattande reflektioner kring teorin 
Gemensamt för krav/kontroll/stöd- modellen och KASAM begreppet är att de skapar en 

förståelse för hur människan fungerar, mår och utvecklas på sin arbetsplats. Båda kan förklara 

ett samband mellan hälsa och arbetsliv. Karasek/Theorell och Antonovsky anser att hälsan 

bibehålls när det finns balans mellan krav och stöd. Dessa teorier kompletterar varandra 

genom att Antonovsky tar upp meningsfullhet och begriplighet vilket inte innefattas i 

Karasek/Theorells modell. Dessa två begrepp är faktorer som gör att människor trots stora 

påfrestningar kan behålla en god hälsa.  
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4 METOD 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
I utgick ifrån en induktiv ansats. En ansats som utgår ifrån empirin kallas för en induktiv 

ansats och innebär att forskaren kopplar teorierna till empirin eller konstruerar egna teorier till 

empirin. Nackdelen med att använda sig av denna ansats är att all empiri har en tendens att bli 

intressant vilket gör det svårt för forskaren att rama in sitt forskningsområde. En ansats kan 

även vara deduktiv och innebär då att forskaren har teoretiska antaganden för att förklara 

empirin (Aspers 2011, s.101). Här är risken att forskaren blir allt för trångsynt och kan på så 

sätt missa intressanta aspekter som inte innefattas av den teoretiska ramen (Aspers 2011, 

s.99).     

 

Vår forskningsansats utgick från hermeneutiken då vi gjorde intervjuer om just 

respondenternas upplevelse av delade turer. Karakteristiskt för hermeneutiken är att 

meningsfulla fenomen skapas av människor i form av exempelvis handlingar, texter eller 

genom tal och att dessa sedan måste tolkas för att kunna förstå dess mening och 

bakomliggande tanke (Gilje & Grimen 2007, s.171). En viktig insikt inom hermeneutiken är 

att förståelse och kunskap om kontexten är nödvändigt för att göra en så korrekt och poängrik 

tolkning som möjligt för ett meningsfullt fenomen. Vi måste alltså förstå fenomenet delade 

turer i den kontext det förekommer i. Därför är fenomenets kontext essentiellt för att kunna 

göra någon tolkning alls vid en vetenskaplig undersökning (Gilje & Grimen 2007, s.185). Vi 

ansåg att det var viktigt att komma åt vårt syftes sammanhang och att vi på ett passande sätt 

kunde få fram den genom semistrukturerade intervjuer då vi kunde få in våra 

intervjupersoners synvinkel genom detta och därmed få en kontext.   

 

4.2 Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för vår undersökning för att på sätt få en 

djupare förståelse för hur personalens inställning till delade turer ser ut. En kvalitativ metod 

lämpar sig för att beskriva ett fenomen i dess kontext och med hjälp av denna bakgrund kunna 

framföra en tolkning som kan ge en ökad förståelse av fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 

2011, s.13). Vi vill komma åt personalens egna personliga berättelser om hur de upplever sin 

vardag med delade turer där det viktiga är hur de uppfattar själva fenomenet (Justesen & Mik-

Meyer 2011, s.19) vilket är svårt att få fram genom en kvantitativ undersökning i form av t.ex. 

enkäter där man inte får fram information på samma djup som i en kvalitativ undersökning. 

En svårighet med att använda sig av kvalitativ metod är dock att det är svårt att få fram någon 

form av statistik som är mätbar vilket inte heller är syftet med en kvalitativ studie och inte 

heller med vår undersökning. Den är ofta mer tidskrävande då varje intervju tar tid i form av 

själva intervjun, transkribering och analys av intervjun. Det blir ett mycket mindre urval när 

man använder sig av kvalitativ metod vilket gör det svårt att generalisera resultatet (Becker 

2008, s.78). 

 

Vi har valt att göra intervjuer som är semistrukturerade där det finns vissa teman att ta upp 

men som samtidigt ger utrymme för att göra uppföljningsfrågor om det skulle komma upp 

något intressant under intervjun. Vi tänkte på hur vi påverkade respondenterna i vårt sätt agera 

vid intervjutillfället och använde oss av de tre föreskrifter som beskrivs av May (2001, s.155-

157). Tillgänglighet: Respondenterna skall ha tillgång till de efterfrågade vilken menas att de 

har arbetat eller arbetar med delade turer inom den efterfrågade verksamheten. Kognition: 

Respondenten skall förstå vad som förväntas av denne då det annars kan bli en olustig intervju 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkning
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där respondenten känner sig otillfredsställd med situationen. Motivation: Att få den som blir 

intervjuad att känna sig betydelsefull och att dess deltagande betyder något var viktigt för att 

få ut så mycket som möjligt av intervjun och är av stor betydelse i vår studie. Vi har även 

bland annat använt oss av May (2001, s.133-136) när vi har formulerat våra frågor.  

 

Vår intervjuguide är uppdelad i tre steg (Seidman 1998 s. 9-13). Den första delen bestod av 

bakgrundsfrågor där vi fick en liten historisk inblick i deras liv såsom var de var födda, ålder, 

utbildning och familjesituation. I den andra delen berättade respondenterna om sin erfarenhet 

av delade turer, bland annat hur ofta och hur arbetspassen kunde se ut. På vilket sätt de 

upplevde delade turer och vad de hade för påverkan på deras familjeliv och fritid. Den tredje 

delen bestod av en reflektion om delade turer påverkade bland annat respondenternas hälsa, 

trivsel och sömn. 

4.3 Urval  
Vi har valt att intervjua medarbetare som jobbar med delade turer både ifrån lokaltrafiken och 

inom vården. Urvalet är gjort för att kunna belysa uppfattningen av fenomenet delade turer 

från ett antal individers enskilda upplevelser. Vi kan inte kalla vårt urval för ett slumpvis 

urval då vi själva inte har slumpat fram respondenterna från populationen (May 2001, s.120) 

utan blev tilldelade dessa ifrån den person som vi först kom i kontakt med på företaget. På 

detta vis gick det till när vi kom i kontakt med våra respondenter som var busschaufförer. För 

respondenterna som jobbade inom vården har vi däremot använt oss av ett 

bekvämlighetsurval, då vi kom i kontakt med våra respondenter genom personliga 

bekantskaper. Vi har även använt ett strategiskt urval då vi valde ut de som skulle ingå i 

undersökningen utifrån en redan känd egenskap (May 2001, s.121), i det här fallet att 

intervjupersonerna arbetade med arbetsformen delade turer.  

 

Vi hade egentligen önskat att vi hade fått tag på ytterligare en intervjuperson inom vården så 

att det hade varit lika många busschaufförer som vårdpersonal som blev intervjuade. Men då 

syftet med vår uppsats inte handlade om att göra någon jämförelse mellan de båda 

professionerna eller mellan könen, utan om att få en bild av själva fenomenet delade turer som 

helhet, så ska inte antalet av respondenternas yrke eller kön vara avgörande för att få fram ett 

beskrivande resultat av delade turer.  

4.4 Material  
I följande avsnitt beskrivs de verktyg som har använts för datainsamlingen för denna studie 

och hur tillförlitlighet och giltighet säkerställs i studien beskrivs även. Här nedan kommer vi 

att beskriva hur vi har genomfört vår undersökning.  

4.4.1 Utformande av intervjuguide 

Vi utformade en semistrukturerad intervjuguide där teman och huvudfrågorna var bestämda 

på förhand. Under vissa av frågorna skapade vi kompletterande underfrågor för att på så sätt 

försäkra oss om att vi skulle få ut svar som besvarade våra frågeställningar. Vi skrev även ned 

vad det var vi ville få ut av svaren till varje fråga vi ställde för att vi lättare skulle kunna ställa 

följdfrågor till respondenterna och vara säkra på att vi fick ut det vi verkligen ville ha av varje 

fråga. De första frågorna i vår intervjuguide bestod av lätta inledande frågor för att få 

intervjupersonerna att slappna av och komma igång med att besvara frågor. De uppfyllde även 

ett annat ändamål genom att ge oss bakgrundsfakta om våra respondenter. Därefter 

formulerade vi frågor som kunde besvara våra frågeställningar där vi ställde frågor som 

berörde respondenternas upplevelser kring delade turer och tiden mellan passen men även hur 

de delade turerna påverkade fritiden och hälsan (Seidman 1998, s.9-13).  
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4.4.2 Genomförande av intervjuer 

Vi valde att båda två skulle vara med under intervjuerna. Det finns både fördelar och 

nackdelar med detta. Nackdelen är att respondenten kan känna sig underlägsen av att ha två 

personer som ställer frågor. Fördelen är däremot att i och med att båda är med och kan ställa 

frågor är chansen större att vi inte missar att ställa någon viktig följdfråga och får på så sätt 

lättare att komma åt fler aspekter under intervjun (Justesen & Mik-Meyer 2011, s.46). Vi 

spelade in samtliga intervjuer för att på så sätt kunna lyssna och gå tillbaka till vad 

respondenterna hade sagt utan att riskera att vi missat något väsentligt (Justesen & Mik-Meyer 

2011, s.48). Den som inte höll i själva intervjun gjorde även anteckningar på det som sades 

ifall något skulle råka inträffa med ljudupptagningen. För att jämna ut maktpositionerna lät vi 

respondenterna välja var de ville ses och bli intervjuade (Aspers 2011, s.141). Detta 

resulterade i att intervjuerna genomfördes antingen på högskolan, hemma hos respondenten 

eller på respondentens kontor efter deras önskemål. Varje intervju tog cirka 30 minuter.   

4.4.3 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet belyser det faktum att undersökningen mäter det den avser att mäta. Det är 

inte hur vi mäter som visar validitet utan hur vi använder mätningen, det vill säga visar vårt 

resultat det vi faktiskt avser att mäta (Justesen & Mik-Meyer 2011, s.33). Innan vi utförde 

våra riktiga intervjuer gjorde vi en validitetskontroll av våra frågor i form av en pilotintervju 

där vi fick prövat våra frågor för att se så att de frågor som vi hade svarade på vårt syfte och 

frågeställningar. Efter denna har vi gjort vissa justeringar såsom en bättre struktur på 

intervjuguiden. I och med en omstrukturering av intervjuguiden kompletterade vi den även 

med ytterligare frågor. Trots vår subjektiva förförståelse var vi noga med att ha en så objektiv 

inställning som möjligt till fenomenet under intervjuerna. Detta för att på så sätt inte bara hitta 

de negativa bilderna av fenomenet som skulle bekräfta vår förförståelse vilket skulle leda till 

att vi inte undersökte det vi ville studera. Vi har även genom varje steg i forskningprocessen 

varit noga med att förankra arbetet till vårt syfte och våra frågeställningar så att vi inte skulle 

hamna på sidospår som avvek allt för mycket ifrån studiens urspungliga syfte.   

 

Begreppet reliabilitet visar undersökningens tillförlitlighet och om metoderna är så 

väldefinierade att undersökningen går att upprepa och ge samma resultat (Justesen & Mik-

Meyer 2011, s.33). Reliabiliteten i vårt arbete får därmed anses vara måttlig, då 

undersökningens metoder är väldefinierade men då vi genomfört semistrukturerade intervjuer 

är möjligheten stor att man inte får fram samma resultat om man skulle göra om 

undersökningen. Enligt Justusen och Mik-Meyer (2011) är reliabilitetskriteriet vid kvalitativa 

undersökningar svårt att uppnå eftersom undersökningsresultatet sällan är oberoende av 

tillfälliga förhållanden och är svårt att frikoppla från kontexten (Justusen & Mik-Meyer 2011, 

s.34-35). Då vi har transkriberat våra intervjuer ord för ord har vi stärkt reliabiliteten så att vi 

inte skulle lägga in våra egna tolkningar och värderingar av deras uttalanden.  

4.5 Databearbetning 
Vi började med att transkribera allt ord för ord. Vi har gått igenom svaren ifrån våra intervjuer 

fråga för fråga och har därefter raderat ljudupptagningarna. Vi har färgkodat enligt 

marginalmetoden genom att dela upp texten i olika teman där varje del fick varsin färg som 

markerades i den transkriberade texten (Aspers 2011, s.172). Teman som fick olika 

färgkodning var psykisk hälsa, mental hälsa, social hälsa samt upplevelsen av delade turer. 

Övrigt material såsom ålder, kön, arbetsplats med mera fick ytterligare färgkodning. Detta gav 

en överskådlig bild över vårt material som vi kunde gå igenom för att hämta ut de viktigaste 
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delarna för vår analys.Vi har sedan sammanfattat respondenternas svar i de olika temana för 

att kunna jämföra dessa mellan de olika respondenterna vad de har sagt som var gemensamt 

och vad de har sagt som skilde sig åt. Vi avidentifierade samtliga genom att byta ut namnen. 

Vi delade sedan upp resultatet i de olika underrubrikerna: mental, social och fysiska hälsa 

samt upplevelsen av delade turer, för att lättare kunna koppla ihop vårt resultat till vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi har då gjort en så kallad återtagning där vi har genom 

färgkodningen tagit fram material som vi har behövt för att göra en närmare analys (Aspers 

2011, s.195). Efter att ha fått fram en sammanfattning på respondenternas upplevelse av 

delade turer kopplat till de olika hälsoaspekterna har vi analyserat deras svar med hjälp av 

Karasek och Theroells kontroll/krav/stöd-modell och Antonovskys KASAM-begrepp för att 

försöka hitta olika förklaringar till respondenternas olika svar för att kunna förstå deras 

upplevelser.   

4.6 Förförståelse/värderingar 
Vår förförståelse byggde på det vi hade läst genom media och på människor som vi har 

samtalat med som vi har varit i kontakt med, som själva har arbetat eller jobbar med delade 

turer. Uppfattningen som vi hade fått från media var att det inte är särskilt uppskattat ifrån de 

anställda då det påverkar deras liv på ett negativt sätt. Uppfattningen var att det inte är något 

som sker frivilligt, att de blev tvingade till att gå delade turer trots att det skapade 

komplicerade familjesituationer och fritidsliv på grund av de delade turerna. Utifrån det vi har 

tagit del av tidigare trodde vi att delade turer inte var bra på lång sikt för någon, vare sig för 

medarbetarna eller för arbetsgivare då vi trodde att de delade turerna bidrog till ökad 

sjukfrånvaro och sämre hälsotillstånd för medarbetare, vilket i sin tur kan drabba tredje part 

(vårdtagare, resenärer). Denna negativa bild av det fenomen som vi ville undersöka 

förstärktes även genom samtal vi har haft med vänner där vi har förklarat vad fenomenet 

innebar och deras respons på delade turer har då varit “Så skulle jag aldrig vilja arbeta”, 

vilket har gett oss en bild av att man i allmänhet inte trivs med sådana arbetstider. Dock såg vi 

även fördelar som de delade turerna skulle kunna generera om medarbetare själva fick 

bestämma sina tider genom att de då exempelvis kunde uträtta ärenden under dagtid som 

annars kan vara svåra att göra efter kontorstid. Vi trodde även att vilken inställning en 

medarbetare har till de delade turerna var starkt kopplat till vilken familjesituation personen 

befinner sig i. Detta då vi misstänkte att någon som har ett förhållande eller någon med barn 

och som därmed har ett starkt ansvar till en annan människa har svårare att få ihop 

logistiken/samordningen kring delade turer än någon som är singel. Hur lång tid det tar för 

medarbetaren att ta sig till och från jobbet är också något vi trodde kunde påverka 

medarbetarens upplevelse av att ha delade turer då det kan avgöra ganska mycket huruvida 

man kan utnyttja tiden mellan passen. Den uppfattningen som media har gett oss var att 

delade turer har blivit allt vanligare och att de som arbetar med delade turer som arbetsform 

gör detta regelbundet på vardagar flera gånger i veckan.  

4.7 Etiska överväganden 
Våra respondenter har innefattats av forsknings/ och individskyddskravet (Vetenskaprådet, 

2002) vilket innebär att de inte får kränkas, förödmjukas eller skadas fysiskt/psykiskt. 

Frågorna under intervjuerna har varit relevanta och genomarbetade ur forskningssynpunkt så 

att vi kan få utökad kunskap. Vi vet att dessa krav inte är absoluta utan måste vägas emot 

varandra för vår forskning. Utifrån detta har vi försökt att säkerställa forsknings- och 

indivdsskyddskravet genom följande: 

 

Informationskravet – Vi har varit noga med att informera om vårt syfte med undersökningen 

och upplysa dem om att deltagandet är frivilligt där de kan får avbryta sin medverkan om de 
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så skulle vilja. Vi har även informerat i förväg om att vi vill genomföra en intervju om delade 

turer (Vetenskaprådet 2002, s.7).  

 

Samtyckeskravet – Vi har bett om tillåtelse att spela in intervjuerna och tillåtelse att använda 

oss av det material vi fått ut av intervjun i vår uppsats (Vetenskaprådet 2002, s.9). 

 

Konfidentialitetskravet - Intervjupersonerna har avidentifierats genom att vi inte uppgett 

namn på person eller namn på arbetsplats (Vetenskaprådet 2002, s.12). 

 

Nyttjandekravet - Uppgifterna vi får fram kommer inte att ges ut till tredje part 

(Vetenskaprådet 2002, s.14). 

 

Då flera av respondenterna kände varandra sedan tidigare och visste om att andra bekanta 

skulle vara med i studien hade vi en diskussion angående om vi skulle göra så att dessa inte 

skulle kunna känna igen varandras uttalanden i uppsatsen och i så fall hur detta skulle gå till. 

Vi valde slutligen att inte göra några insatser för att hålla deras identiteter hemliga för 

varandra då information om respondenterna, så som ålder och familjeförhållanden, i så fall 

inte skulle vara möjlig att avslöja, vilket vi bedömde skulle göra läsningen mindre intressant. 

Flera respondenter uttryckte dessutom att det inte alls gjorde något om de inte var anonyma 

överhuvudtaget. Vi är alltså medvetna om problematiken av att deltagarna kan känna igen 

varandra men att ingen utanför gruppen kommer kunna veta vilka vi har intervjuat då vi av 

avidentifierat dem genom att ge dem aliasnamn.    
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5 RESULTAT  
 

Syftet med undersökningen var att granska fenomenet delade turer och få fram en bild av hur 

medarbetare upplever delade turer och dess påverkan på den egna hälsan. Därför har vi delat 

upp resultatet i följande delar, social, mental och fysisk hälsa samt upplevelsen av delade 

turer. Vi har utgått från följande frågeställningar: Hur påverkas medarbetares sociala, mentala 

och fysiska hälsa av delade turer?  

 

Nedan följer en kort presentation av respondenterna med fiktiva namn: 

 

Bertil är 67 år och har jobbat som busschaufför sedan år 2001. Han är skild sedan många år 

tillbaka och bor numera ensam.  

 

Joakim är 42 år och har sedan år 2008 jobbat som busschaufför. Han bor med sin sambo som 

har två barn sedan tidigare och sitt egna barn från ett tidigare förhållande. Barnen är 10, 12 

och 16 år gamla.  

 

Björn är 49 år och har varit busschaufför sedan 1995. Han bor tillsammans med sin sambo 

och sitt yngsta barn som är 13 år. Tillsammans har de även två till barn som båda är vuxna 

och har flyttat hemifrån.   

 

David är 39 år gammal. Han har jobbat som busschaufför sedan 1997. Han är gift och har tre 

barn som är 9, 5 och 5 år gamla.  

 

Elisabeth är 50 år och har jobbat inom vården i 20 år. Hon har en sambo och har två barn som 

är 21 och 28 år gamla var av den yngsta fortfarande bor hemma.  

 

Birgitta är 42 år och hon har jobbar som undersköterska i 15 år. Hon bor med sin sambo och 

sin dotter som är 23 år. Hon har även en son på 11 år som bor hos sin pappa men som 

emellanåt även bor hos henne under vissa helger.  

 

Helena är 40 år gammal. Hon har jobbat som undersköterska i 22 år. Hon är gift och har tre 

barn på 12, 14 och 18 år som alla bor hemma.  

5.1 Inledning 
Hur ofta våra intervjupersoner gick delade turer varierade en hel del, framförallt var det stor 

skillnad mellan de båda yrkena. För busschaufförerna körde man delade pass mellan en till tre 

dagar i veckan och för vårdpersonalen kunde det variera mellan en eller två pass på en sex 

veckors period. En annan skillnad var att de intervjuade inom vården bara hade delade turer 

under helger medan busschaufförerna enbart hade delade turer på vardagarna. Inga av de 

delade arbetspassen låg däremot på natten.  

 

Hur lång pausen mellan de delade passen var för medarbetarna kunde variera mellan två till 

fem timmar men det vanligaste var dock att den låg på cirka fyra timmar. Arbetsdagarna var 

långa där ramtiden (tiden ifrån att de börjar sitt första pass och avslutar sitt sista pass) för 

busschaufförerna i genomsnitt låg på cirka 13 timmar och för vårdpersonalen var det cirka 14 

timmar.  
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Något som också varierade var huruvida intervjupersonerna fick betalt för sin tid mellan 

passen. Det vanligaste var att de inte fick betalt för den begränsade tiden mellan passen. Det 

var bara två av busschaufförerna som fick en kompensering för den tiden. Den ena fick 17 

procent av sin lön på den tiden denne väntade och hade uppehåll i arbetsschemat. Den andra 

som körde för två olika bolag fick 75 procent av lönen när han körde för beställningstrafiken 

och 17 procent av lönen när han körde för lokaltrafiken.  

 

Något annat som kom upp från en av chaufförerna som även arbetade fackligt var att 

inställningen till delade turer på hans arbetsplats hade ändrats ifrån att de hade velat få bort 

många långa pass med delade turer till att fler nu ville återgå till att ha fler pass med delade 

turer.  
Och vi hade mycket diskussioner om detta på mitt företag och vi lyckades vända så att vi fick 

bort väldigt mycket delade turer för att istället ha långa pass då. Men det tog kanske ett halv 

år, ett år, sedan vände det igen så nu vill chaufförerna kanske ha lite mer delade turer. I alla 

fall de som har vänt sig till mig. (Joakim, busschaufför) 

5.2 Social hälsa 
Av vårt resultat framkom det att de flesta intervjupersonerna upplevde att den sociala hälsan 

påverkades negativt genom de delade turerna. Den långa pausen kunde dock vara bra då de 

kunde utnyttja tiden till att göra fritidsaktiviteter så som att ta hand om hästen eller gå ut med 

hunden. En av vårdpersonalen tyckte däremot att pausen mellan passen bara skapade 

“korvstoppning”. Detta då de delade passen bara var fördelade under helgerna vilket gjorde 

att hennes fritid blev komprimerad där hon blev tvungen att hinna med många saker hemma 

under sin paus mellan passen. En annan upplevelse med att gå ett delat pass under helgen som 

togs upp var dåligt samvete över att de inte kunde umgås med familjen. Att de egentligen ville 

vara någon annanstans under den tiden de arbetade och att det blev extra jobbigt för 

småbarnsföräldrar att behöva säga hej då två gånger till barnen på samma dag.  

 
Plus att man kanske går inombords och känner att det är tråkigt att man inte kan vara med 

familjen. Och hem bara och vänder. Och jag ser på många utav mina arbetskollegor som har 

småbarn hemma, dels att lämna dem på morgonen och säga: att nu ska mamma gå och jobba. 

Kommer hem på dagen och så blir det ett farväl en gång till. Hej då igen nu ska mamma gå 

och jobba. (Birgitta, vårdpersonal) 

 

Alla som vi intervjuade svarade att de ansåg att det sociala livet påverkades mer eller mindre 

negativt. En av respondenterna svarade att de delade turerna ställde till det lite vid hämtning 

och lämning av barnen till deras träningar och andra aktiviteter, då man kom hem sent på 

kvällen. Man är trött “i skallen”, uttrycktes det. Flera uttryckte att de inte hann med att umgås 

med sina vänner på samma sätt som de gjorde en normal arbetsdag. De upplevde att deras tid 

gick förlorad när de inte hade ork kvar att umgås med sina vänner och sin familj när de väl var 

lediga och de kände att efter de långa dagarna gjorde de inte så mycket mer än att arbeta och 

ingen tid eller ork fanns kvar för socialt umgänge vilket dessutom resulterade i att flera av 

dem bara orkade äta och sedan lägga sig efter jobbet.   

 
Du åker hemifrån och familjen sover och du kommer hem när de ska gå och lägga sig, man 

ska äta kvällsmat och gå och lägga sig. (David, busschaufför) 

 

En av respondenterna berättade bland annat att denne upplevde att man inte orkade åka hem 

till vänner för att fika eller för att göra någonting annat tillsammans. Ytterligaren en 

respondent upplevde att man helt enkelt inte orkade eller hade tid för att umgås med vänner 

och att vara social efter jobbet eftersom energin var helt borta när man kom hem. Någon 

kände att möjligheten var borta med att ha några kvällskurser eller göra något dylikt.  
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Hur mycket det sociala livet blev påverkat av delade turer såg olika ut för våra yrkesgrupper. 

För chaufförerna som endast hade delade turer på vardagar innebar detta att deras familje- och 

vardagsliv blev påverkat. Detta då de började tidigt och kom hem sent när de övriga i familjen 

eller vänskapskretsen hade aktiviteter eller socialt umgänge på eftermiddagen eller tidiga 

kvällen då chaufförerna arbetade. Detta innebar att chaufförerna missade en stor del av det 

vardagliga livet såsom att till exempel köra barnen till och från träningar eller andra 

aktiviteter såsom att äta måltider tillsammans, läxläsning, pratstunder och lek med barnen. 

Även egna kvällsaktiviteter såsom exempelvis kvällskurser, då dessa oftast enbart finns på 

vardagkvällar och inte helger.  

5.3 Mental hälsa   
Det var inte bara den sociala hälsan utan också den mentala hälsan som blev påverkad av den 

långa pausen som ingick i arbetspassen med delade turer. Vissa kunde se pausen som en 

välbehövlig vila som gjorde att man sedan lättare orkade med pass nummer två då man nu 

kunde vara utvilad och klarare i huvudet. Så som Joakim uttryckte det:  

 
Nu tillhör jag den kategorin som hellre, konstigt nog, har en delad tur än att ha ett långt pass. 

Alltså att man är på jobbet i tio, elva timmar och kör i ett sträck för då är man rätt så mosig i 

kropp och huvud när man slutar så att det här ser jag nästan som ett litet andningshål. Du blir 

kanske upplåst en till två timmar längre per dag men du kan vila mera. Men nu bor jag så nära 

så jag kan ta mig hem och göra detta. (Joakim, busschaufför) 

 

Och även Bertil ansåg att pausen kunde utnyttjas till att vila upp sig inför nästa pass. 

 
Man går hem och som jag säger provblundar, och sover lite grann. Och tittar på klockan så att 

man inte kommer och missar nästa pass. (Bertil, busschaufför)  

 

Medan pausen för vissa utnyttjades för vila upplevdes den stressande för andra. En respodent 

berättade att det inte gick att vila ut under den långa pausen då hon upplevde en inre stress för 

att hon var tvungen att gå tillbaka till jobbet igen vilket gjorde att hon inte kunde koppla av 

ordentligt. Hon kunde med andra ord inte utnyttja den långa pausen mellan passen till att vila 

upp sig så som de båda chaufförerna.   

 
Intervjuare: Du säger att det är jobbigt med jobbet men kan inte den här pausen på fyra timmar 

vara bra då, att få den vilan…? 

Respondent: Det gör du inte. Man släpper inte det fullt. Du har ju en inre stress att du skall 

tillbaka igen. Då släpper du det aldrig fullt under den tiden. (Birgitta, vårdpersonal) 

 

Den här stressen att medarbetaren måste tillbaka till jobbet som Birgitta talar om var något 

som återkom hos flera av våra respondenter. Någon respondent tog upp att denne ständigt 

kikade på sin klocka för att passa tiden och en annan talade om att den behövde uppleva 

stressen man får på morgonen till jobbet två gånger per dag istället för en.  

 

Samtliga upplevde att möjligheterna till att påverka sitt egna schema var mycket liten eller 

helt obefintlig. En av undersköterskorna kände dock att hon hade en lite större möjlighet då 

hon kunde lägga mer kvällspass de veckorna hennes man var ute på jobb och det 

kompenserades av att hon inte behövde ta så många kvällspass när han var hemma. Detta 

kunde genomföras genom att de hade det så kallade Timecare-systemet (ett system där 

medarbetarna får lägga sina önskescheman själva) och där de andra kollegorna gick med på 

detta upplägg. En av respondenterna kände att hennes privatliv styrdes av arbetet genom att de 

på hennes jobb inte fick tillräckligt lång framförhållning. Genom att hon inte kände till sitt 
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arbetsschema särskilt långt i förväg var det svårt att lägga upp och göra planering för 

privatlivet. Deras scheman låg i sexveckorsperioder och även om de kunde lägga in önskemål 

om schema så upplevde hon att det sällan blev så. Behövde man vara ledig kunde man lägga 

in ett veto på en speciell tid och förklara varför och därefter var det tvunget att bli godkänt av 

chefen. Detta veto var nu borta och hon kände att hon hade mycket små påverkansmöjligheter 

till sitt schema.  

 

På frågan om de trivdes på sina arbeten svarade samtliga att de gjorde det. Flera var mycket 

nöjda med sina arbetskamrater och arbetsuppgifter. Detta visade sig framförallt hos 

busschaufförerna då ingen av intervjupersonerna hade haft några sjukskrivningar på grund av 

sitt arbete och att de kände att deras arbetsgivare och arbetskamrater brydde sig om varandra. 

Två av de som arbetade inom vården hade varit sjukskrivna på grund av stress men kände 

ändå ett visst stöd från sina chefer och arbetskollegor. Att alla dessutom svarade att de trivdes 

med att arbeta med människor visade att de valt yrken som de gillade och var positiva till sitt 

yrkesval.  

 
Jag trivs bra. Jag tycker att det är jätteroligt att jobba med de äldre, med de gamla och så. 

(Helena, vårdpersonal) 

 

Jag trivs bra. Det är ett jättebra jobb och det här med att träffa folk hela tiden, det är lite min 

grej. (David, busschaufför) 

 

En busschaufför ansåg att deras arbetsgivare brydde sig om personalen och gjorde vad de 

kunde för dem. Företaget styrdes från Stockholm där dess huvudledning befann sig men 

respondenten kände att cheferna på lokal nivå ändå försökte göra så gott de kunde för 

personalen. Han trivdes även bra med kollegorna och arbetsledningen. En undersköterska 

uttryckte att hon hade en väldigt förstående chef och trivdes med henne då hon kände att hon  

brydde sig om sin personal. Även här så upplevde respondenten att chefen gjorde vad hon 

kunde för sin personal men förstod att hon hade sina restriktioner uppifrån. 

 

Vi frågade om hur de kände sig efter en arbetsdag med delade turer och den gemensamma 

nämnaren för nästan samtliga av respondenterna var att de kände att de var trötta, framförallt 

psykiskt. Den som hade en avvikande åsikt hade också angett skälet att denne hade vilat på 

dagen och därför inte kände någon skillnad. Någon uttryckte att det var skönt att arbetsdagen 

var över då denne bara ville få komma hem. Just upplevelsen av trötthet återkom hos 

respondenterna, trött i huvudet var ofta ett förekommande svar. Att gå just ett delat pass 

upplevdes som mycket mer utmattande än ett vanligt arbetspass då det var så många timmar. 

 
Jag är tröttare när jag har gått ett pass med delade tur. (Elisabeth, vårdpersonal) 

 

En av chaufförerna berättade att i och med att det är ett serviceyrke så kunde det vara jobbigt 

om man hade en dålig dag, att ändå behöva ha ett glatt yttre till varje resenär och att ha denna 

fasad uppe i 9-10 timmar. Efter ett sådant pass sa han att han var trött, väldigt trött när han 

kom hem.      

 

Medan vissa av respondenterna inte kände att dygnsrytmen blev ändrad av de delade turerna 

var det andra som upplevde att sömnen blev märkbart påverkad. Genom att de kom hem sent 

på kvällen och hade sina sysslor att göra först innan sänggående så upplevde de att det var 

svårt att somna då en inre stress fanns om att man måste somna för snart skulle man upp igen. 

En annan anledning till att respondenterna inte fick tillräckligt med sömn var att de hade svårt 

att varva ned på kvällen då man behöver tid på sig att slappna av för att sedan kunna få ro till 
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att somna. Dygnsvilan upplevdes alltså som att den blev för kort. Detta medförde att de 

upplevde att de fick alltför lite sömn.  

 
[…]även om man är otroligt fysiskt trött i kroppen, i rygg och axlar och sådan där så kan det 

vara svårt att somna på kvällarna för att du har ett motstånd till att du vet att klockan ringer 

klockan fyra. (Joakim, busschaufför) 

 
Om jag har en delad tur och ska upp klockan 7 på morgonen dagen efter då har jag ju svårt för 

att varva ned när jag kommer hem. Sover inte så mycket då. Då är jag ju trött. (Elisabeth, 

vårdpersonal) 

 

De flesta av respondenterna var alltså överens om att den psykiska hälsan påverkades av att gå 

pass med delad tur. En av orsakerna till försämrad psykisk hälsa var sömnen som de flesta 

upplevde blev för lite. Tröttheten gjorde sedan att andra problem skapades så som att det blev 

ansträngande att umgås med familjen då man helt enkelt inte orkade att engagera sig i 

familjelivet på samma sätt som man önskade. Dessutom kunde svårigheter med att ta hand om 

olika bekymmer och problem uppstå på grund av tröttheten som i normala fall hade varit mer 

lätthanterliga.  

 
Man är trött på morgonen som allt annat har du inte fått tillräckligt med sömn. Det sliter ju på 

en man orkar med familjen mindre. Man orkar kanske tackla ett problem på ett sämre sätt 

ibland. (David, busschaufför) 

 

En annan åsikt var att de inte kunde släppa jobbet helt när de hade sin lediga tid mellan 

passen, vilket upplevdes som en inre stress för flera av respondenterna. Detta då många tankar 

for runt angående saker som de var tvungna att komma ihåg att göra på jobbet när de väl var 

tillbaka, eller om de kanske hade glömt något. Detta gällde dock bara vårdpersonalen.  

 
Man släpper det inte fullt. Du har ju en inre stress att du skall tillbaka igen. (Birgitta, 

vårdpersonal) 

5.4 Fysisk hälsa 
De flesta svarade att de delade turerna inte påverkade deras fysiska hälsa nämnvärt. De som 

arbetade inom vården har inte så ofta delade turer att det skulle påverka menade de på. En av 

respondenterna nämnde dock att de dagar som de inom vården gick ett pass med delad tur så 

var medarbetaren med under alla de fysiskt tunga aktiviteterna som var utplacerade under en 

dag, det vill säga alla tunga lyft där de boende skulle lyftas upp ur sängarna på morgonen och 

efter vilan på dagen för att sedan läggas på kvällen, vilket hon menade på tärde lite extra 

fysiskt på kroppen de dagar de gick delade turer. Men andra respondenter svarade att inom 

vården så upplevdes det inte som att själva arbetsbördan i sig blev tyngre då vissa moment 

som fanns under veckodagarna togs bort under helgerna så som exempelvis dusch och 

städning.  

 

Under temat fysisk hälsa upplevde de även att fritidsaktiviteterna blev påverkade av de delade 

turerna. De flesta ansåg att deras fritidsaktiviteter påverkades negativt. Arbetsdagarna blev 

långa och de upplevde att det inte fanns någon möjlighet att göra någon kvällsaktivitet och här 

upplevde de precis som med den mentala hälsan att de var alltför trötta för att hitta på eller 

göra några aktiviteter. Tiden var även avgörande för att göra aktiviteter eftersom de ofta kom 

hem sent på eftermiddagen eller kvällen och aktiviteter vara svåra att genomföra med familj, 

vänner eller egenträning.  
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Det fanns en överensstämmelse mellan samtliga respondenter angående hur de upplevde 

delade turer som arbetspass där de sa att arbetsdagen blev väldigt lång vilket i sin tur även 

gjorde att de kände sig extra trötta efter en sådan arbetsdag och trots att man hade en lång 

paus på flera timmar mitt på dagen där man kunde göra vad man ville, uppfattades det ändå 

som att man var låst vilket gjorde att det inte kändes som en ordentlig fritid.  

 
Det blir oftast 13 timmars dagar som du är låst. (Joakim, busschaufför) 

 

En av chaufförerna upplevde att i och med åldern så hade det blivit jobbigare att gå delade 

turer. Detta på grund av att det är tuffa pass att köra, både intrycksmässigt och med stress, då 

de alltid körde när trafiken är som mest hektisk, menade respondenten. 

 

En chaufför svarade att när man kom hem sent på kvällen så var inte första prioritering att gå 

ut och promenera eller gå till ett gym, utan prioriteringen var familjen, laga mat och göra det 

som behövdes hemma. Ett problem som kunde uppkomma om man var chaufför rörde 

rusningstrafiken med tillhörande köer, så fanns det ingen möjlighet göra sina behov. Detta 

påverkade givetvis den fysiska hälsan men även den psykiska, då man lätt blir frustrerad om 

man inte får utföra sina naturliga behov, vilket är något chaufförerna måste ha i åtanke. 

 
Det gäller att inte vara kissenödig… Jag tömmer blåsan, då blir du inte irriterad för jag kan 

inte påverka trafiksituationen. (Bertil, busschaufför) 

 

Men det fanns två chaufförer som upplevde att fritidslivet inte påverkades nämnvärt av delade 

turer utan de upplevde snarare att de mer kunde passa på att exempelvis träna när de hade en 

stund över. De menade på att den långa pausen under dagen skapade möjlighet till att gå och 

träna. Båda kände dock att de borde använda tiden till mer träning än vad de i praktiken 

faktiskt gjorde. 
 
Alltså jag kan ju gå och träna mitt på dagen eller gå och simma och sådant då. (Björn, 

busschaufför) 

5.5 Upplevelsen av delade turer 
Resultatet visar på att de flesta av chaufförerna upplevde att det kunde se positiva sidor med 

att gå delade turer. De kunde vila mellan passen för att vara mer pigga till nästa arbetspass. 

Någon ansåg att det blev ett bryt mitt på dagen vilket upplevdes som bra. Att kunna göra 

matinköp, bankärenden och gå till tandläkaren utan att ta ledigt var ytterligare positiva sidor. 

De som arbetade inom vården kunde dock inte se lika många positiva sidor jämfört med 

chaufförerna. Det de såg vara att de kunde åka hem mellan passen och göra lite sysslor och 

kanske vila upp sig lite. 

 
Jag har väl fördelen eftersom jag bara har 5 minuter till mitt hem[...]det kan jag tycka är 

positivt plus så att man komma hem, vila huvudet lite, säga hej till familjen, umgås och så. 

(Helena, vårdpersonal) 

 

Resultatet visar även på att respondenterna var eniga om att det fanns negativa sidor med att 

ha delade turer som arbetspass. De upplevde att de hade mindre fritid och att det sociala livet 

blev påverkat. Dagen blev splittrad och flera kände av ett stressmoment med att de snart 

skulle behöva återvända till arbetet när de hade den långa pausen mellan arbetstiderna. De 

upplevde att ledigheten var begränsad och några tyckte att de inte hann göra någonting vettigt 

alls. Några kände att de tittade på klockan hela tiden av rädsla att missa sitt nästa pass, vilket 

upplevdes som stressande. En av respondenterna upplevde att denne tvingades dra igång 
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kroppen igen efter en nedvarvning och att detta inte var humant. Flera respondenter 

uppfattade arbetspassen som väldigt långa då de måste få ihop sina arbetstimmar. Någon 

upplevde också att företagen utnyttjade medarbetarna maximalt då de ofta hade arbetspass 

som uppgick till den maximala ramtiden som var på 13 timmar. 

 
Ja det är klart att det blir ett stressmoment för att alla tycker liksom att det är lite så där när 

man ska komma upp på morgonen för att komma till jobbet, inte riskera att försova sig eller 

komma försent till jobbet, det har du två gånger här. (David, busschaufför) 

 

En respondent sa att hon inte såg något positivt med delade turer när vi ställde en direkt fråga 

men längre in i intervjun kom saker ändå upp som var ganska positiva trots allt. Hon berättade 

att hon fick gilla läget med delade pass och göra det bästa av situationen. Det kom upp att det 

ändå var bra med lång paus för att kunna hinna med allt vad det innebär med hästarna. Trots 

att respondenten inte var positiv till delade turer så kunde hon hantera detta genom att ha 

meningsfulla aktiviteter på sin lediga tid mellan passen. Hon passade på att träffa familjen, 

vila, äta tillsammans och även utföra sin hobby som i hennes fall är just hästar. Hon hade även 

möjlighet att påverka sitt schema i större omfattning än de övriga. Hon kunde strukturera upp 

sitt liv genom att arbeta mer kvällspass när sambon jobbade borta och dagpass när han var 

hemma. Detta var en överenskommelse arbetskamraterna mellan, att hon tog mer kvällspass, 

då sambon var borta då dessa pass inte var de mest åtråvärda och kunde på så vis få kontroll 

över sitt arbetsschema med hjälp av sina kollegor. Hon hade här även visat att hon kunde 

bedöma verkligheten och agera efter denna. Under intervjun upplevde hon att arbetsbördan 

kunde vara tung emellannåt men inte på det sätt att hon inte ville gå till sitt arbete utan kände 

att hennes arbete var meningsfullt då hon arbetade med människor som behöver hjälp. Hon 

verkade också vara den som hade mest kontroll men samtidigt distans till sitt yrke och 

privatliv inom gruppen som arbetar inom vården. 

 

Om vi jämför med en annan av respondenterna som kände att hennes sociala liv blev lidande 

av de delade turerna och att det inte fanns någon nämnvärd kontroll över schemaläggningen, 

trots att hon hade gått ner i tjänst för att hon inte orkade arbeta heltid. Deras scheman lades i 

sexveckorsperioder där detta kunde innebära att hon fick en vecka med många timmar, långt 

mer än vad respondenten egentligen kände att hon orkade med, och ovanpå detta så lades 

även de delade turerna. Hon upplevde en stor press och stress och var märkbart berörd under 

intervjun när hon fick berätta om sin arbetssituation. Trots att respondenten har försökt att gå 

ner i tjänst för sin hälsas skull kunde arbetsgivaren ändå beordra långa veckopass just för att 

deras tjänstgöringsgrad räknades ut på en sexveckorsperiod, även om hon då fick veckor som 

var mindre att göra var hennes återhämtning inte tillräcklig då stressen varit så stor under de 

perioder då hon varit tvungen att vara på sitt arbete längre stunder än vad hon egentligen 

orkar. Hon hade även varit sjukskriven för stress som varit arbetsrelaterad och var dessutom 

under utredning på sin arbetsplats för just stress. 

 

Några av respondenterna tyckte inte att de delade turerna skulle plockas bort men de var eniga 

om att det borde vara frivilligt och inte obligatoriskt att gå pass med delade turer då det fanns 

de kollegor som uppskattade arbetsformen. En åsikt var att det skulle vara bättre att se över 

tjänsterna och få dem mer sammanhängande genom att antingen ha andra arbetsuppgifter på 

den tiden då det är lugnare. Istället för att köpa in tjänster som städning och mekaniker så 

skulle dessa uppgifter kunna delas ut till den befintliga personalen och då istället få ett pass 

som blev kortare och där den delade turen togs bort. Ett annat förslag var att ta in fler personal 

och ta bort de delade turerna. Detta skulle då innebära mer utvilad personal ansåg två av 

respondenterna.  
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De flesta av respondenterna tyckte ändå att det oftast gick att utnyttja tiden mellan passen till 

att göra någonting meningsfullt så som att handla eller ta hand om hästen. Men för de 

respondenter som exempelvis inte hade en häst kunde tiden ibland uppfattas som meningslös 

då man fortfarande var så pass mycket begränsad till vad man hann göra mellan två pass 

eftersom man sedan också skulle hinna tillbaka till jobbet igen i tid. David var en av 

busschaufförerna som klart och tydligt tyckte att tiden mellan passen ibland kändes som 

förlorad tid.   
 
Eller så blir det att man inte får någonting gjort alls, utan bara går och väntar på att man ska 

börja jobba igen. Så det är liksom en väntetid. Vilket är kasst. Riktigt dåligt. För du kan inte 

göra vad du vill. Du kan inte ta dig hur långt i från jobbet som helst för du ska ju tillbaka och 

du ska ha på dig uniformen och inte vara för sliten. (David, busschaufför)  

 

Samtliga av våra intervjupersoner hade väldigt nära till jobbet där det som längst kunde ta en  

kvart att ta sig hemifrån till jobbet. Detta påpekade flera av respondenterna var en stark 

bidragande faktor till att de delade turerna inte kändes lika jobbiga. Joakim uttryckte det så 

här: 

 
Familjesituationen och var man bor någonstans, tror jag, avgör vilket som man tycker att 

delade turer är bra eller inte. Nu bor jag som sagt nära. Så för mig passar det. (Joakim, 

busschaufför) 

 

Det var flera av respondenterna som tog upp hur deras kollegor som inte hade lika nära till 

jobbet hade det, där dessa var mycket missnöjda med att gå pass med delade turer då de hade 

svårt att använda tiden till någonting vettigt.   
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6 DISKUSSION/TEORETISK ANALYS   
 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion kring följande delar: social, mental och fysisk hälsa samt en del 

med upplevelsen av delade turer.  

6.1.1 Sociala hälsa  

Alla intervjupersoner ansåg att deras sociala relationer var negativt påverkade på grund av 

deras delade turer. Åkerstedt med flera (2012) visar i sin studie att försämrade sociala 

relationer och minskad sömn tillsammans med långa arbetspass kan resultera i att man gör 

felbedömningar. De tar upp som exempel vid körning av trafik men vi kan också tänka att det 

kan resultera i exempelvis felmedicinering. Detta gör att de försämrade sociala relationerna 

inte bara kan ha en negativ påverkan på den sociala hälsan utan även resultera i att 

felbedömningar ökar.   

 

Ett sätt att förstå varför vissa av respondenterna hade en negativ upplevelse av de långa 

pauserna och andra hade en positiv upplevelse av tiden mellan passen tror vi skulle kunna 

vara beroende av vilken meningsfullhet respondenten hittade i denna ledighet. De 

respondenter som inte utnyttjade tiden till någonting meningsfullt, som alltså bara väntade ut 

tiden, fick en negativ upplevelse av pauserna medan de som kunde göra någon för dem en 

meningsfull syssla, så som att umgås med familjen, träna eller uträtta ärenden, fick en mer 

positiv upplevelse av pauserna. Vilket stärks av Antonovskys (1991) teori om vikten av 

meningsfullhet som är kopplad till hälsa.  

 

I jämförelsen av dessa två grupper som hade delade turer på vardagar respektive helger 

så kunde de som arbetade på helgerna med delade turer missa att umgås sammanhängande 

med sin familj eller vänner, medan chaufförena hade alla sin helger till förfogande och kunde 

delta i det sociala livet utan avbrott. Chaufförerna hade däremot delade turer flera dagar i 

veckan vilket betyder att detta påverkade dem betydligt oftare än de som arbetar inom vården. 

Att respondenterna gick miste om socialt umgänge med vänner och familj säger bland annat 

forskaren Åkerstedt med flera (2012) att det ger en negativ effekt på hälsan då han menar att 

människor som inte deltar i familjelivet eller sociala livet kan ha en negativ påverkan på hälsa 

och livskvalitén.   

 

Trivseln på arbetet kan ge en känsla av vad Antonovsky (1991) kallar för meningsfullhet som 

gör att de känner att de är behövda och därmed skapas en inre känsla av tillfredsställelse för 

medarbetarna. Genom att medarbetarna ser en meningsfullhet med att gå till jobbet, inte bara 

för lönens skull, byggs deras KASAM upp och de bevarar sin hälsa bättre och de kan hantera 

ett pass med delade turer lättare. Med andra ord så kan de som ser en meningsfullhet i arbetet 

trots delade turer få en positiv påverkan på hälsan. Vi kan även koppla samman trivseln på 

jobbet hos vissa av respondenterna till att de fick bra stöd från sina chefer och kollegor på 

jobbet vilket enligt Karasek och Theorell (1990) var viktigt för att finna arbetstillfredsställelse 

vilket har en positiv påverkan på den mentala hälsan. De respondenter som däremot inte fick 

lika mycket stöd från sina chefer eller kollegor hamnar då i en riszon för att få en sämre hälsa.  

Att trivas på sitt arbete tror vi är en tung variabel för att även kunna trivas och må bra i sitt 

privatliv, vilket är viktigt för hälsan. Detta då att gå till ett arbete man inte vill vara på kan ge 

en inre stress och otillfredsställelse vilket i sin tur även kan ge sömnsvårigheter och ångest 

enligt Åkerstedt med flera (2012). Trivs man på sitt jobb tar man med sig känslan hem och 
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sömnsvårigheterna som Åkerstedt med flera talar om uppkommer inte. Men om medarbetaren 

däremot vantrivs på jobbet finns det risk att det går ut över privatlivet då människan inte bara 

kan stänga av obehagskänslor som egentligen är kopplade till en annan plats än den man 

befinner sig på.   

6.1.2 Mentala hälsa  

Som det går att läsa i resultatdelen hade en av respondenterna inom vården en upplevelse av 

högre kontroll än vad hon som hade varit sjukskriven för stress. Om vi jämför de här båda 

respondenterna så var den första av dessa den enda som upplevde att hon kunde påverka sitt 

schema och kunde koppla bort ifrån arbetet när hon väl var hemma. Detta visar på ett 

förhållningssätt till sitt arbete på ett sätt som visar att hon kan se ett sammanhang, ha en 

överblick, känna meningsfullhet och hittar lösningar för att kunna bevara sin hälsa medvetet, 

med andra ord en hög grad av KASAM som Antonovsky (1991) kallar det. Den andra av 

dessa båda respondenter anser vi däremot ha en låg KASAM vilket kan vara en anledning till 

att hon kände sig stressad och psykiskt trött.  

 

De som arbetade inom vården hade sina delade turer enbart på helgerna när de övriga i 

familjen och vännerna var hellediga. Detta verkade upplevas som jobbigare då den tänkta 

längre sammanhållande ledigheten för att göra sociala aktiviteter tillsammans inte blev 

tillgänglig på samma vis som när man gick delad tur på en vardag. De som arbetade inom 

vården hade dessutom kortare framförhållning gällande sina scheman. De arbetade med 

sexveckorsscheman jämfört med chaufförerna som hade halvårs scheman men där de ändå 

kunde se ett visst mönster i schemat vilket gjorde att de kunde anta hur deras schema skulle se 

ut under hela året. Att ha kort framförhållning komplicerade det privata livet avsevärt då de 

inte kunde planera utbildningar, resor eller umgänge längre fram. Detta kan enligt Åkerstedt 

med flera (2012) ge ett betydande mått av stress och spänning där den psykiska hälsan blir 

påverkad. 

 

Utifrån det vi har sett i vårt resultat anser vi att flera av våra respondenter faller in i 

kategoriseringen högstressarbeten enligt Karasek och Theorells (1990) modell, vilket kan ge 

förklaringar till de resultat vi har fått fram. Att ha ett högstressarbete innebär att de har höga 

krav men låg grad av egenkontroll. Inre stress och oro som visar sig genom att de upplevde att 

de sov för lite, hade för lite dygnsvila och kände en oro över att inte kunna somna på kvällen 

var faktorer som kom upp. De som arbetade inom vården upplevde vi föll under just 

högstressarbeten, då de hade höga krav på att utföra ett bra arbete då de faktiskt hade till 

uppgift att hjälpa sjuka och gamla människor. Men de hade samtidigt en väldigt låg kontroll 

över sina egna tider och kunde inte lägga schema även om det fanns möjlighet att ge sina 

önskemål.  

 

Om arbetsgivaren skulle ge dem möjligheten att påverka sina egna scheman helt så tror vi att 

detta skulle kunna innebära att de hamnade i kategorin aktiva arbeten istället, vilket skulle öka 

deras arbetstillfredsställelse, enligt Karasek-modellen där aktiva arbeten innebär höga krav 

och hög kontroll. Detta skulle i sin tur leda till att den mentala hälsan påverkas positivt då de 

har varit med vid planeringen och kan på så sätt påverka sitt schema och då välja om eller när 

de skall ha sina delade turer utifrån givna behov 

 

Att vara trött och att få för lite dygnsvila kunde ge så kallade uppmärksamhetsmissar enligt 

Åkerstedt med flera (2012), vilket i det här fallet kan uppenbara sig i form av något så 

allvarligt som en trafikolycka. Några av respondeterna nämnde att de ibland var trötta bakom 

ratten på grund av för lite sömn, vilket de ofta var i samband med delade turer. Att vara trött 



 

- 29 - 

 

både inom vården och hos chaufförerna kan få förödande konsekvenser, för lite sömn kan 

exempelvis visa sig genom felmedicinering. Är vårdpersonalen trött finns det risk att denne 

glömmer att signera att vårdtagaren har fått sin medicin vilket kan resultera i att någon annan 

ger medicinen igen vid ett senare tillfälle eller att man helt enkelt ger fel medicin. 

Busschauffören har ansvar för alla sina passagerare samt måste har full kontroll på sin 

omgivning för att kunna ta rätt beslut i en trafikssituation där mycket oväntade händelser kan 

förekomma och behöver då vara utvilade för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och ha en 

fullgod dygnsvila så som Åkerstedt med flera (2012) påpekar. Är busschufförerna trötta och 

dessutom stressade för att tidtabellen skall hållas kan olyckor lätt vara framme då 

chaufförerna kan ta felaktiga beslut. Långa arbetspass som delade turer kan innebära att 

dygnsvilan blir alldeles för kort och detta kan vara orsaken till felbedömningar. Vi har även 

sett att det finns lite forskning kring flexibla arbetstider och ännu mindre kring delade turer 

som är kopplat till för lite dygnsvila, precis som Åkerstedt med flera (2012) reflekterat över. 

6.1.3 Fysiska hälsa  

Som vi tidigare har skrivit så påverkar sömnen den mentala hälsan men den påverkar även 

den fysiska.Flera av respondenterna upplevde att deras sömn blev märkbart påverkad och att 

de ofta var trötta både på morgonen men framför allt på kvällen när de kom hem. Det finns 

väldigt lite forskning kring just delade turer och dess hälsopåverkan, trots stort medialt och 

fackligt intresse för att få bort dessa turer då de anställda upplever att de blir stressade och får 

minskad sömn. Att för lite sömn under långa perioder skapar hälsoproblem kan vi läsa i 

stressforskningsrapporten “Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman” av Åkerstedt med 

flera (2012) men hur ser det egentligen ut när det gäller delade turer? Vår uppfattning efter 

våra intervjuer var att de flesta av våra respondenter upplevde sig vara märkbart tröttare efter 

en dag med delade turer än när de hade vanliga sammanhängande arbetspass. Men däremot 

om de tog en tupplur mellan passen så påverkades inte de av stress och trötthet såsom Anund 

med flera (2014) även kommit fram till. Dock var det inte många av våra respondeneter som 

tog en vila mellan arbetspassen. Därav drar vi slutsatsen att de delade turerna kan ha en 

negativ påverkan på den fysiska hälsan eftersom de bidrar till försämrad sömn och ökad stress 

vilket inte är bra för den fysiska hälsan, då även stress kan leda till bland annat hjärtbesvär om 

det fortgår som Allvin (2006) tar upp. Men vi tror att de delade turerna för de som arbetar 

inom vården inte påverkar den fysiska hälsan nämnvärt då de endast har delade turer två 

gånger på en sexveckorsperiod. Däremot kan vi se att de som arbetar som chaufförer riskerar 

en större påverkan då de har delade turer så pass ofta som flera gånger i veckan.  

6.1.4 Upplevelsen av delade turer 

Något som vi fann intressant var att våra intervjupersoner hade tämligen likartade åsikter 

angående delade turer samtidigt som flera av dem nämnde att de hade kollegor som var av en 

annan åsikt än vad de själva hade. De pratade flera gånger som ett kollektiv. De berättade ofta 

och gärna om vad kollegorna hade för åsikter och uppfattningar vilket gjorde att det ibland 

blev svårt att veta var gränsen gick mellan vad de själva tyckte och vad deras arbetskamrater 

tyckte. De tog upp att det fanns kollegor som gärna hade delade turer som arbetspass vilket 

gjorde att de själva tyckte att delade turer skulle vara någonting frivilligt så att dessa personer 

fortfarande kunde få gå delade turer. Respondenter tog även upp att det fanns kollegor som 

inte hade nära till jobbet och som därmed inte alls uppskattade passen med delade turer vilket 

gjorde att vi tror att de själva kände sig något bättre lottade då de i alla fall hade nära hem när 

de gick delade pass. De såg att det fanns de som hade det värre helt enkelt vilket kunde skapa 

en mer positiv bild av fenomenet för sin egen del. Det kan vara just det att det fanns kollegor 

som hade det värre som gjorde att våra respondenter upplevde en större grad av, vad 

Antonovsky (1991) kallar, hanterbarhet till att gå delade turer tror vi.   
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De flesta av respondenterna verkade ändå tolerera delade turer som någonting rätt självklart 

och något som ändå behövdes för att arbetstiderna skulle kunna fungera som det skulle. Att 

arbetsgivaren utnyttjade arbetstidsflexibilitet för att anpassa sig efter dygnets toppar och dalar 

av arbetets sysselsättningsgrad var något som respondenterna förstod var nödvändigt för att få 

en kostnadseffektivitet. De såg alltså förnuftet med att använda delade turer, även om alla inte 

alltid tyckte att delade turer kanske var den bästa av lösningar, vilket gör att de fann en 

begriplighet i fenomenet vilket i sin tur enligt Antonovsky (1991) gör det lättare att angripa 

problematiska situationer. Detta generar då också en förbättrad känsla av KASAM.  

 

Det visade sig att samtliga av våra respondenter hade ganska lite kontroll över sitt arbete då 

det fanns ett väldigt begränsat utrymme för beslutsmöjligheter över hur deras egna arbete 

skulle planeras eller läggas upp. Denna låga grad av kontroll kan enligt Karasek och Theorell 

(1990) förklara varför våra respondenter upplevde en hög grad stress vilket inte anses vara bra 

för hälsan. Delade turer är ännu ett moment som bygger på den här låga graden av kontroll för 

våra intervjupersoner vilket vi tror kan ha en negativ effekt på deras mentala hälsa då det kan 

öka stressen. Då deras handlingsutrymme var begränsat och de inte kunde göra mycket för att 

påverka sina schema och därmed lägga upp sin fritid tror vi även att den sociala hälsan fick en 

negativ effekt.    

6.2 Metoddiskussion 
När vi sökte på tidigare forskning visade det sig att det var svårt att hitta relevant forskning 

inom området delade turer. Vi har däremot hittat många debattartiklar, insändare och 

tidningsartiklar samt på sociala medier om förekomsten av delade turer. Detta är dock inga 

vetenskapliga artiklar och därför har dessa inte varit adekvata för oss att använda i vår studie. 

Men däremot visar det på att det ständigt pågår en debatt om ämnet och att det är aktuellt då 

många kommuner står inför att ta bort eller införa delade turer som arbetstidsform. Då det 

fanns så lite tidigare forskat om delade turer har vi inte kunnat hänvisa eller ta hjälp av dessa i 

vårt resultat så mycket som vi hade önskat.  

 

Vi är medvetna om att den tidigare forskning som vi har hittat bara behandlar hur det är för 

busschaufförer och inte hur det är inom vården vilket även vi tycker är tråkigt. Det som vi 

hittade om delade turer och vårdpersonal är dessvärre inget som har någon vetenskaplig 

anknytning, men då vi enbart har fokuserat på de avsnitt som behandlar just delade turer vad 

det gäller busschaufförer antar vi att det som vi funnit om delade turer för chaufförer även går 

att tillämpa på delade turer för vårdpersonal. 

 

Det finns ingen större spridning på åldern mellan våra respondenter vilket kan ha påverka vårt 

resultat då inställningen till delade turer säkerligen kan ha större variation ju större 

ålderskillnaderna är. Om vi hade haft några yngre personer med i studien hade vi kanske fått 

med några andra inställningar eller synpunkter än de vi nu fick in. Men åldern på våra 

respondenter var inget vi kunde styra över vid vårt urval. Samtliga av våra respondenter var 

dessutom svenskfödda och uppväxta i Sverige. Även etnicitet kan vara en faktor som kan ha 

spelat in för inställningen och upplevelsen av delade turer, vilket vi inte har fått med i denna 

studie.  

 

Det hade även varit intressant att se om vi hade fått annorlunda svar och uppfattningar om 

fenomenet delade turer i fall vi hade intervjuat kvinnor som arbetade som busschaufförer och 

män som arbetade inom vården för att se om skillnaderna som vi har lagt märket till mellan 
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professionerna är beroende av just vilket yrke intervjupersonerna sysslar med eller om det 

istället har att göra med vilket kön personerna i fråga har.  

 

Det är svårt att veta hur vi i vårt resultat ska förhålla oss till det faktum att våra respondenter 

ofta var av samma åsikt men samtidigt flertalet gånger tog upp åsikter som gick emot deras 

egna som kom ifrån deras kollegor. Det finns en möjlighet att vi av en slump fick 

respondenter som var av samma åsikt angående delade turer då det uppenbarligen även finns 

de som har andra åsikter men som nu inte är med i just vår studie. Detta är vi medvetna om.  

 

Då vi har utgått ifrån våra intervjuer när vi har bestämt valet av våra teorier istället för att 

välja intervjufrågor utifrån redan valda teorier har vi gått miste om några frågor som hade 

varit intressanta att ställa till respondenterna i syfte att koppla ihop deras svar med teorierna 

på ett smidigare sätt. Vi borde till exempel kunnat ha med någon fråga angående hur 

intervjupersonerna själva upplevde graden av kontroll och graden av krav i deras arbete vilket 

då hade gjort det lättare att se kopplingar mellan Karasek och Theorells modell till hälsa.  

6.3 Slutsats 
Syftet med undersökningen är att granska fenomenet delade turer och få fram en bild av hur, 

medarbetare upplever delade turer och dess påverkan på den egna hälsan samt vad man kan 

göra för att förbättra den. Vårt resultat visade att de delade turerna hade en tydlig påverkan på 

hälsan på följande vis:Den sociala hälsan påverkades genom att respondenterna inte kunde 

umgås med sina familjer och vänner i den utsträckning som de själva önskade då de var för 

trötta och arbetat långa pass och på grund av att de jobbade under tider när andra var lediga. 

Den mentala hälsan påverkades genom att de fick mindre sömn och var trötta och kände en 

inre stress under de delade passen då de inte kunde koppla bort jobbet helt medan de hade sin 

långa paus då de skulle tillbaka till jobbet igen. Den fysiska hälsan påverkades inte nämnvärt 

på grund av de delade turerna av vad vi kunde få fram. 

 

Upplevelsen av delade turer var blandad med båda positiva och negativa sidor. Där de som 

hade en positiv upplevelse hade en meningsfull ledig tid mellan passen och de med en negativ 

upplevelse bland annat kände stor stress, oro och att det sociala livet blev lidande vid 

förekomsten av delade turer. 

 

Vi tror att genom att ge de anställda möjlighet att påverka och planera sina scheman och 

arbetstider så ökas känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta i sin tur 

ger en hög känsla av KASAM som då kan innebära att arbetstagaren får en bättre hälsa. 

Genom att kunna påverka sitt schema kan man även påverka sitt sociala liv, vilket är oerhört 

viktigt för att uppnå en god livskvalitet enligt Åkersted (2012). Att dessutom kunna välja sina 

egna scheman med lång framförhållning ger en möjlighet att planera sitt privatliv och kan i 

sin tur planera in bra sömnvanor, så att tröttheten minimeras och felbedömningar minskas. 

Att ha ett aktivt arbete som är stimulerade och omväxlande är enligt Karasek och Theorell 

(1990) det mest stimulerande och utvecklande då arbetstagarna känner att arbetskraven inte 

upplevs övermäktiga då de kan vara med och påverka. Då de har ett arbete som kräver stor 

flexibilitet, där de har fått vara med och påverka sitt schema 

6.4 Fortsatt forskning 
Då vi i vår resultatdel upptäckte att flera av respondenterna tyckte att delade pass inte var så 

besvärligt att ha eftersom de hade så nära till jobbet hade det kunnat vara intressant att göra 

intervjuer med personer som går delade pass och som har en längre sträcka till sitt arbete, för 

att sedan jämföra och ta reda på hur stor betydelse avståndet till arbetet faktiskt har. Som vår 
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studie ser ut nu har vi bara information från de som har en kort sträcka till arbetet och hur de 

uppfattar att deras kollegor upplever det hela.   

 

Något som hade kunnat vara intressant att forska vidare på angående delade turer är att titta 

mer på vad det finns för skillnader mellan olika yrken som har delade turer. Skiljer sig 

åsikterna och upplevelsen av delade turer från yrke till yrke eller finns det en gemensam syn 

på arbetstidsformen? Här skulle man till exempel kunna forska vidare på hur det är inom 

städfirmor som har delade turer. Att även forska vidare på och göra jämförelser mellan 

etniciteter genom att exempelvis gå in i ett visst yrke och jämföra om det skiljer sig beroende 

på i vilket land man arbetar. Finns det skillnader på hur busschaufförer i exempelvis Sverige 

och Tyskland ser på de delade turerna? Upplever busschaufförerna i ett land delade turer mer 

positivt än ett annat och i så fall varför? Vad gör att de delade turerna anses bättre i ett land än 

i ett annat? Svaren på dessa frågor skulle därmed kunna skapa förbättringar för de som går 

delade turer i det land där det anses vara sämre.   

 

Något som kom upp i vårt resultat var att kvinnorna pratade mer om stress och familjen 

medan männen pratade mer om att det var skönt att sova en stund på dagen när det gällde 

delade turer. Så som vi tidigare tog upp i metoddiskussionen hade det alltså varit intressant att 

se om de skillnaderna som vi fick fram i vårt resultat är beroende av deltagarnas kön eller av 

deltagarnas yrke, vilket då hade varit spännande att forska vidare på genom att hitta 

medarbetare som är kvinnliga busschaufförer och manliga sköterskor.  
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8 BILAGOR 

8.1 Intervjuguide 
 

1.      Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Bakgrund 

2.      Hur gammal är du? 

3.      Var är du född? Var är du uppväxt?  

4.      Hur länge har du jobbat inom yrket? 

5.      Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 

6.      Vad har du för utbildning? 

7.      Hur lång tid tar det för dig att komma till och från jobbet? 

8.      Hur ser din familjesituation ut?  

9.      Har du några fritidsintressen? I så fall vad? Hur mycket av din tid lägger du på det? 

Delade turer 

10.  Hur ofta arbetar du med delade arbetspass? 

11.  Hur lång tid är det mellan dina pass? 

12. Berätta om hur en arbetsdag kan se ut med delade turer?  

13.  Hur upplever du delade turer som arbetspass?(Skiljer sig arbetsbördan från en dag 

med delade turer mot en vanlig dag?) 

14.  Hur utnyttjar du tiden emellan passen? 

15.  Blir ditt sociala liv påverkat av att du går delade turer? (Hur påverkas din 

familjesituation/vänner av dina delade turer?)  

16.  Hur påverkas dina fritidsaktiviteter av delade turer? 

17.  Kan du påverka ditt schema? Om ja: hur? Om nej: Varför inte? 

18.  Kan du se några negativa sidor med att ha delade turer?  

19.  Kan du se några positiva sidor med att ha delade turer?  

20.  Har din syn på delade turer förändrats om du jämför med hur de kände i början mot 

hur du känner nu? 

Hälsa 

21.  Hur trivs du på jobbet? (kollegor, chefer, arbetsuppgifter) 

22.  Hur känner du dig efter en arbetsdag? (nöjdhet, räckt till, stress, känner sig mer trötta 

efter en dag med delad tur?) 

23. Blir dygnsrytmen ändrad av de delade turerna? 

24. Anser du att din fysiska hälsa påverkas? (Har du tid för träning/motionering? 

Försvårar/underlättar delade turer för att göra sådana aktiviteter? ) 

25. Anser du att din hälsa påverkas av delade turer (positivt, negativt) På vilket sätt? 

26. Har du varit sjukskriven pågrund av arbetet under de senaste 2 åren? I så fall hur 

länge?   

 

27. Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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