
 

 

 

Examensarbete 

 

”Det är inte kul men det går” 
En kvalitativ studie om hur undersköterskor i 
äldreomsorgen upplever delade turer 
 

Författare: Paulina Svensson  
Handledare: Lars Sörnsen 
Examinator: Kristina Gustafsson  
Termin: 6 
Kurskod: 2SA47E 



 

 
 

1 

Abstract 
 

Author: Paulina Svensson 

Title: It’s not fun but it works – A qualitative study about assistant nurses in elderly care 

experiencing partial shifts [Det är inte kul men det går – En kvalitativ studie om hur 

undersköterskor i äldreomsorgen upplever delade turer] 

Supervisor: Lars Sörnsen 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

 

 

 

 
 
 
The aim of this study was to understand how assistant nurses in the care of elderly 
experiences partial shifts. It was based on six different semi-structured interviews with 
assistant nurses in the elderly care and then analyzed. It is a qualitative research of subjective 
thoughts and experiences from assistant nurses. 
 
The study shows that the assistant nurses experienced dissatisfaction with the work 
environment due partial shifts and low fact of influence on the schedule. The assistant nurses 
complained of deficiencies in care of the elderly, which ought to be correlated with the 
structure of partial shifts and the lack of energy and patience that brings with it. On the other 
hand some participants could find positive aspects of partial shifts regarding time to rest and 
be there for the caretakers. The impact of the private life was palpable, and despite some 
aspects to have time to rest, the work-life balance was hard to fulfill and all assistant nurses 
with schedules containing partial shifts on the weekdays wanted a schedule without it. 
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1. Inledningskapitel 
 

1.1 Problemformulering 

Undersköterskor i Sverige har ett påfrestande arbete både psykiskt och fysiskt i form av 

tidspress, organisatoriska brister och dåliga förutsättningar för att kunna påverka 

schemaläggningen (Mårtensson & Wondmeneh 2013). Arbetspassen är ofta täta inpå varandra 

och de jobbar dagtid varierat med kvällspass och helgpass. Många kommuner i Sverige 

använder sig av en schemaläggning inom äldreomsorgen som inkluderar ett pass som 

benämns delade turer, dubbla pass eller delade pass. Jag kommer vidare att använda mig av 

benämningen delade turer. Det innebär att undersköterskan startar sitt arbetspass på morgonen 

för att sedan ha några timmar paus under mitten på dagen för att sedan fortsätta ett pass till 

kvällen. Delade turer finns även i arbeten inom kollektivtrafiken och i byggbranschen men jag 

kommer att fokusera på äldreomsorgen och på undersköterskornas privat- och arbetsliv 

eftersom det är ett aktuellt ämne och det är en bransch som blir allt mindre attraktiv men där 

rekryteringsbehovet växer i och med ett generationsskifte bland de anställda (Mårtensson & 

Wondmeneh 2013). 

 

Arbetsgivaren styrs av Arbetstidslagen (1982:673) och Arbetsmiljölagen (1977:1160) när 

schemaläggning ska ske. Är kommunen bunden till ett kollektivavtal gäller särskilda 

bestämmelser utöver det. Förutom de bestämmelserna påverkas schemaläggningens utförande 

av arbetsplatsens ekonomi. Arbetsgivarens uppgift är att ha rätt mängd beredskap under alla 

tider på dygnet. Delade turer skapar möjligheter för arbetsgivaren att ha beredskap på 

morgonen, vid måltider och på kvällen då behovet är som störst, och sedan ha en paus några 

timmar efter lunchtid då behovet oftast är betydligt mindre. Delade turer ger dessutom 

arbetsgivaren en möjlighet att få in många timmar under ett pass vilket är fördelaktigt för 

schemaläggning när det innehåller fulla tjänstgöringsgrader. Det är fördelaktigt eftersom 

arbetsgivaren måste förhålla sig till de bestämmelser om antal pass under en viss period som 

en arbetstagare får arbeta, samtidigt som tjänstens timmar ska placeras ut. Om en arbetstagare 

har en tjänstgöringsgrad av de högre procentsatserna, till exempel 90- 100 %, ger det många 

timmar under ett pass samtidigt som det sker under tider på dygnet då beredskapen är 

nödvändig för verksamheten. 
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Delade turer är omdiskuterade och det är organisatoriska krav och arbetstagares arbets- och 

privatliv som har skapat varsitt läger i debatten. Forskning visar bland annat att en anpassning 

av arbetstiden efter behovet i verksamheten kan innebära svårigheter med att få ihop 

livspusslet (Enokson 2009) och Stressforskningsinstitutets rapport om arbetstid indikerar på 

betydande problem i det sociala livet till följd av delade turer (Åkerstedt, Ingre & Kecklund 

2012). Kommunal är ett fackförbund för bland annat undersköterskor och de arbetar med att 

minska antalet delade turer i äldreomsorgen och ett mål är att försöka få bort dem helt 

(Mårtensson & Wondmeneh 2013). De anser att undersköterskornas arbetsförhållanden och 

privatliv påverkas negativt av delade turer. Det är särskilt svårt att få ihop familjelivet och 

känslan av trötthet är två av de större problemen som delade turer bidrar med enligt 

Kommunal (Mårtensson & Wondmeneh 2013). Tidigare forskning visar på en komplexitet i 

verksamheten där ekonomisk vinning är ett mål men det skapar en obalans i arbetstagarnas 

privatliv (Enokson 2009). För att det ska finnas en balans krävs det att arbetet, familjelivet, 

sociala relationer och hemmet får rätt utrymme i arbetstagarens liv (Agosti, Andersson, 

Eljertsson & Janlöv 2015, s.5). 

 

Studien ämnar undersöka hur undersköterskorna som arbetar med delade turer upplever det. 

Det är ett socialt problem då det finns indikationer på att delade turer påverkar 

undersköterskornas prestationer och trivsel på arbetet och även vid sidan av arbetet negativt 

och att arbetsgivarna har svårigheter med att skapa ett schema utan delade turer. Det ter sig 

vara en ond spiral och en långtgående tvist mellan Kommunal och arbetsgivare om att hitta en 

lösning på det eventuella problemet. För en socionom är det av vikt då socionomen kanske 

väljer en yrkesbana som enhetschef och då schemaläggning ofta är en av arbetsuppgifterna 

kan studien ge en inblick i hur schemaläggningen påverkar medarbetarna. Det kan också ge en 

förståelse av hur verksamheten och schemaläggningen påverkar varandra. Även ur ett 

forskningsperspektiv anser jag att det är viktigt eftersom det kan ge vetskap om hur 

schemaläggningen påverkar undersköterskorna och deras arbete. Det kan dessutom skapa 

möjligheter till förändring och chanser till förbättringar i schemaläggning och 

arbetsförhållanden för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Den tidigare forskningen kring 

delade turer är nästintill obefintlig vilket är ytterligare en anledning varför jag vill forska 

kring det. 

 

1.2 Syfte 

Att förstå hur undersköterskor i äldreomsorgen upplever delade turer och dess betydelse för 
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deras arbets- och privatliv. Det är en kvalitativ studie och jag kommer att intervjua sex 

undersköterskor inom äldreomsorgen. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur upplever undersköterskorna att delade turer påverkar kvalitén på arbetet som de utför? 

- Hur upplever undersköterskorna att delade turer påverkar deras arbetsmiljö? 

- Hur upplever undersköterskorna att delade turer påverkar deras privatliv? 

 

1.4 Studiens disposition: 

Vidare i studien kommer kapitel 2 innehålla tidigare forskning inom området, kapitel 3 

kommer innehålla en presentation och genomgång av vald teori, kapitel 4 kommer innehålla 

metoden, tillvägagångssättet för studien och etiska dilemman, kapitel 5 kommer innehålla 

resultat och analys av studien och dess insamlade material. Det avslutas med en diskussion 

om studien. Därefter finns relevanta bilagor för studien. 
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2. Tidigare forskning  
 

2.1 Inledning tidigare forskning 

Tidigare forskning är knapp gällande delade turer vilket har resulterat i att artiklarna nedan 

går att koppla till min studie i ett bredare perspektiv, angående schemaläggning, organisering 

av äldreomsorg, och att få ihop livspusslet. Det har dessutom resulterat i att två stycken av 

dem som ingår i det här avsnittet är rapporter, men ett kvalitetsmässigt bidragande material 

till studien. 

 

2.2 Schemaläggning 

Hur schemat kan påverka privatlivet har Stressforskningsinstitutet gjort en rapport om 

(Åkerstedt, Ingre & Kecklund 2012). Deltagarna i undersökningsgrupperna tillfrågades att 

fylla i ett formulär angående arbetstid (2012, s.10). Arbetstidens utformning och delade turer 

ansågs som problematiska. Även faktorer som långa pass, kort dygnsvila och delade turer 

(2012, s.12). Delade turer angavs inte ge störd sömn men det påverkade sociala relationer. Det 

som ansågs som den viktigaste delen av undersökningen var vilka arbetstidsaspekter som 

ansågs ge stora problem i livet och det var bland annat kort dygnsvila, delade turer, långa pass 

och olika starttider. Delade turer ansågs påverka trötthet och sömnsvårigheter i en låg 

utsträckning men var däremot en betydande indikation på problem i det sociala livet. 

Resultatet angav att delade turer borde undvikas i och med risker för påverkan av hälsan 

(2012, s.15-17). Rapporten handlar om vikten av vetskapen kring hur schemaläggningen 

påverkar medarbetarens liv på både arbetet men framförallt på tiden utanför arbetet. 

 

2.3 Organisering av äldreomsorg 

Schemaläggning är en del av organiseringen av äldreomsorgen och det är en ömsesidig 

påverkan. Leineweber, Chungkham, Lindqvist, Westerlund, Runesdotter, Alenius och 

Tishelman (2016) har gjort en studie på hur sjuksköterskors arbetsmiljö och flexibla scheman 

är relaterat till vilja lämna sitt jobb på grund av missnöje. Resultatet visade att en god relation 

med arbetskamrater och ett gott ledarskap minskade benägenheten för sjuksköterskor att 

lämna sitt yrke, men att den generella upplevelsen var att arbetsmiljön är en av 

huvudorsakerna till att lämna. Gällande arbetsmiljön var det större risk att de lämnade på 

grund av relationer med arbetskollegor än missnöje av flexibla scheman. Risken var låg för 

sjuksköterskor som hade lång erfarenhet inom yrket att lämna det medan att arbeta fulltid 
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ökade riskerna. I allmänhet visade inte studien på ett signifikant samband mellan att lämna 

professionen och upplevelser av ett flexibelt schema (Leineweber, Chungkham, Lindqvist, 

Westerlund, Runesdotter, Alenius & Tishelman 2016, s.54). Men resultatet visar att 

sjuksköterskor som var en del av en arbetsgrupp där den allmänna upplevelsen av flexibla 

scheman var missnöjdsamhet ökade risken för att lämna yrket (Leineweber, Chungkham, 

Lindqvist, Westerlund, Runesdotter, Alenius & Tishelman 2016, s.54-55). 

 

Rapporten ”Prioriteringar i vårdens vardag – intervjustudie med vårdpersonal i Lycksele och 

Halmstad” av Ingrid Karlsson och Ann-Louise Lyrén (2005:6) handlar om 

prioriteringsprocessen och vem, vad, och varför olika saker prioriteras och bortprioriteras. De 

olika yrkeskategorierna var bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, politiker, och 

arbetsledare. Det var 16 fokusgrupper i Lycksele och i Halmstad. 

 

Resultatet visade att de flesta inte såg prioriteringar som något negativt utan att det var en del 

av arbetet. Intervjuerna visade att möjligheterna till att prioritera påverkades av faktorer på 

alla nivåer i organisationen. På individnivå upplevde de ofta skuldkänslor då någon brukare 

måste bortprioriteras eftersom resurserna inte var tillräckliga. Prioriteringar som gjordes 

kunde också handla om uteblivna arbetsuppgifter, som att städningen eller dokumentationen 

blev lidande eftersom omvårdnaden hade prioriterats istället. Deltagarna sa att kvalitén 

försämrades eftersom arbetsbelastningen var för hög. På grupp- och organisationsnivå 

handlade det om det ekonomiska och politiska beslut angående vem ansvaret ligger på. Det 

innebär ökade kostnader för de särskilda boendena när sjukhusen skickar hem omsorgstagarna 

tidigare på grund av hög arbetsbelastning för dem. Deltagarna sa att det fanns en 

kommunikationsbrist mellan huvudmännen och att det gör att vården av brukarna blir lidande. 

Deltagare nämnde att prioriteringar på verksamhetsnivå går emot det som beslutats på 

förvaltningsnivå och att det sker i det tysta (Karlsson & Lyrén 2005:6, s.16-20). 

 

Det som påverkade resursanvändningen var till exempel tanken om kontinuitet – att den vård 

och omsorg som brukaren får ska utföras av så få personer som möjligt. Deltagarna stöttade 

det synsättet men de ansåg att tidsbristen skapade stress för att kunna möjliggöra det (2005:6, 

s.35). Flera deltagare beskrev att det var ett för stort avstånd mellan politikerna och 

verksamheterna där besluten som togs på en högre nivå inte var förankrade i verkligheten som 

finns i verksamheterna. Därför betonade de att det optimala skulle vara färre steg i 

organisationen och en bättre kommunikation mellan olika huvudmän för att skapa en mer 
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välorganiserad vård och omsorg angående prioriteringar (2005:6, s.47-48). Rapporten var 

relevant för min studie då olika prioriteringar i verksamheten påverkar hur resurserna används 

och vad undersköterskorna har för krav på sig i sitt utförande av arbetsuppgifterna och att 

finnas till för omsorgstagarna. Det påverkar undersköterskornas chanser att utföra sitt arbete 

kvalitetsmässigt. 

 

Artikeln Changing policies, changing patterns of care: Danish and Swedish home care at the 

crossroads av Tine Rostgaard och Marta Szebehely (2012) handlar också om hur 

verksamheten organiseras. Syftet med artikeln var att undersöka skillnaderna angående hur 

äldreomsorgen tillhandahålls i Danmark i jämförelse med i Sverige. Genom att använda sig av 

datainsamlingar från olika databaser fick de fram siffror relevanta för studien (Rostgaard & 

Szebehely 2012). 

 

Resultatet visade att i Danmark och i Sverige fanns hjälpen i hemmet från make eller maka 

och inte utav barnen som är vanligare i resterande Europa (Rostgaard & Szebehely 2012, 

s.102). Gällande hemtjänst, ordinärt boende, och hjälp på äldreboenden, särskilda boenden, 

var det vanligare i Danmark än i Sverige att tillhandahålla statliga tjänster. Hemtjänst var 

vanligare i Danmark än i Sverige, och i Sverige var det en markant skillnad jämfört med 

Danmark gällande att få hjälp av familjen Europa. Det var inte så vanligt i någon av länderna 

att ha endast hjälp av privata aktörer, utan det kombinerades oftast med statliga aktörer. I 

Danmark var det vanligare att den kombinationen skedde och då mestadels av dem med större 

hjälpbehov. Studien visade att de som hade fått hjälp av familjen oftare var de som hade en 

lägre utbildningsgrad, jämfört med de som hade en högre utbildningsgrad, i större 

utsträckning använde sig av privata aktörer (Rostgaard & Szebehely 2012, s.102-104).  Det 

visade att med en ökande utbildningsnivå användes marknadens aktörer i första hand framför 

familjens hjälp. De med en högre grad av hjälp hade större chans att få hemtjänst än de som 

hade mindre behov (Rostgaard & Szebehely 2012, s.103-104).  Artikeln var användbar då den 

visade på ett internationellt perspektiv på hur organisering kring äldreomsorg kan ske 

annorlunda jämfört med den svenska omsorgens organisering. Det gav möjligheter till att få 

en bredare syn på hur det kan se annorlunda ut och det var användbart i min studie för att få 

en kontrast till de verksamheter som min studie kommer att komma i kontakt med. Det fanns 

också möjligheter att få en uppfattning av hur samhället förhåller sig till äldreomsorgen, och 

det var relevant i min studie då det kan påverka organisationen. 

 



 

 
 

9 

2.4 Livspusslet 

Att få ihop arbetslivet, familjeliv och privatlivet tillsammans är innebörden i uttrycket att få 

ihop livspusslet skriver Uffe Enokson (2009) i sin avhandling ”Livspusslet – tid som 

välfärdsfaktor”. Han pekade på dess komplexitet med omorganiseringar på grund av 

ekonomisk vinning på arbetsmarknaden och dess balans med det obetalda arbetet i hemmet 

och att kunna upprätthålla sina sociala relationer. Det fanns en konflikt mellan de ekonomiska 

resurserna och mängden tid som utgör ett hot mot att få ihop livspusslet (Enokson 2009). Det 

krävs en balans mellan de båda, till exempel måste tid finnas för att kunna umgås med andra 

men har du mycket tid men inte de ekonomiska förutsättningarna begränsas möjligheterna för 

att använda sig av tiden. Upplevelsen av att ha gott om tid är subjektiv och bedöms i 

förhållande till vad samhället och individer kräver och förväntar sig. Ett exempel är att det 

finns normer i samhället för hur individer i en viss ålder eller sammanhang förväntas använda 

sin tid (Enokson 2009, s.27-28). Människor försöker använda sig av sina resurser, om det så 

är tid eller pengar, att kunna kompensera den del som de saknar. Ett exempel är de som 

fokuserar på karriären och har lite tid men en ekonomisk tillgång som köper hushållsnära 

tjänster. Då vinner de tid genom att kompensera med sina ekonomiska resurser (Enokson 

2009, s.49). Enokson skrev också att de sociala relationerna var en viktig komponent i att ha 

makt och inflytande, och genom att vara utanför arbetsmarknaden försvårade det chanserna 

för att etablera sociala kontakter (2009, s.49). 

 

Det var inte endast den egna individen som hade nytta av ett fungerande livspussel utan även 

arbetsgivaren och i sin tur välfärden gynnades av en välmående arbetsstyrka, skrev Agosti, 

Andersson, Eljertsson och Janlöv (2015) i sin artikel ”Shift work to balance everyday life – a 

salutogenic nursing perspective in home help service in Sweden”. Artikeln tog sig an 

sjuksköterskors möjligheter att hitta balans i sin vardag mellan arbete och privatliv. De 

använde sig av uttrycket ”work-life balance” och förklarade det som olika pusselbitar av 

arbete, familjeliv, sociala relationer, hemmet och sig själv som ska sättas ihop för att ha ett 

välbalanserat liv (Agosti, Andersson, Eljertsson & Janlöv 2015, s.5). Resultatet av studien 

vittnar om kvinnornas svårigheter i att hålla den balansen när det sker förändringar i livet, så 

som barn eller att byta arbetsplats. Det som krävdes för att klara av de förändringarna och för 

att ändå kunna behålla en balans i livet var att anpassa sig efter livssituationen. De ansåg att 

vara optimistisk, erfarenheter och att göra meningsfulla saker var saker som hjälpte dem för 

att kunna ha en balans mellan arbetet och privatlivet. Även komponenter som tid för 
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reflektion och ha en god självkännedom var fördelaktiga enligt deltagarna (Agosti, 

Andersson, Eljertsson & Janlöv 2015, s.5). 

 

Enokson (2009) har studerat arbetstidspolitikens utveckling och han har formulerat en rad 

problem och lösningar gällande arbetstidens utformning. Ett av problemen var 

flexibilitetsproblemet som inrymmer fakta kring flextid och årsarbetstid (Enokson 2009, 

s.89). Flextid är en arbetstidsform som möjliggör att anpassa produktiviteten efter 

konjunkturens grad genom att vara på arbetet när det är högkonjunktur och sedan när det är 

lågkonjunktur tas överskottet av tiden ut i ledighet. Problemet kring det var att de som arbetar 

med samhällsservice skulle utelämna människor, som till exempel barnomsorg, om 

verksamheten skulle styras av konjunkturförändringar (Enokson 2009, s.89-90). Årsarbetstid 

är ett sätt att anpassa sig efter när behovet i verksamheten är som störst (Enokson 2009, s.90). 

Den bygger på att ledighet ska kunna tas ut i form av timmar, dagar eller veckor och att i viss 

mån kunna anpassa sitt schema efter egna önskemål. En av grundtankarna för årsarbetstidens 

uppstart var att öka jämställdheten i och med möjligheterna för familjer att kunna anpassa 

arbetstiden efter sitt privatliv (Enokson 2009, s.91). Enokson skriver också att en anpassning 

av arbetstiden efter behovet på arbetsmarknaden kan innebära svårigheter för familjelivet 

(2009, s.92). Agosti, Andersson, Eljertsson och Janlöv visade i sitt resultat att skiftarbete 

ansågs fördelaktigt i att kunna balansera arbetslivet med privatlivet och att det bland vissa 

deltagare var det ett aktivt val (2015, s7). Att ha en nära relation med familjemedlemmar och 

närstående gav meningsfullhet och det var en viktig faktor i att kunna hålla livet balanserat 

(Agosti, Andersson, Eljertsson & Janlöv 2015, s.7). 

 

2.5 Avslutning tidigare forskning 

Tidigare forskning var relevant för studien då fakta om arbetsscheman och dess påverkan på 

det sociala livet tillstyrker mitt forskningsproblem. Dilemmat mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som det vidare innebär understryks av studier om arbetsmiljö, krav och 

prioriteringar i organisationen. Forskningen ger studien något att jämföras med och ger fler 

synvinklar. Vidare kommer studien att bidra till forskningen med att ge mer information om 

delade turer och hur de upplevs av undersköterskor i äldreomsorgen. Studien kommer bidra 

med det genom sex stycken intervjuer av undersköterskor för att få deras subjektiva 

upplevelser av delade turer och hur det påverkar deras privatliv, arbetets kvalité, men också 

hur verksamheten påverkar det och påverkas utav det. 
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3. Teori 

3.1 Inledning klassteori 
Oskarsson, Bengtsson och Berglund (2010) skriver att klassteori är en teori som inkluderar 

olika infallsvinklar ifrån olika kända filosofer, så som Marx, Weber och Bourdieu. Marx och 

Webers grundtanke bygger på tanken om att klass är kopplat till ekonomi och en individs 

egna förutsättningar till försörjning. Marx fokuserar på relationen mellan arbete och kapital 

och den konflikt som finns mellan de olika parterna. Konflikten bygger på att det finns olika 

intressen mellan parterna och ett maktspel när det kommer till att skapandet av varor och 

tjänster. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal då teorin grundades talades det om två 

samhällsklasser: arbetare och kapitalister. Under 1900-talets gång har nya klasser utvecklats i 

ett mellanskikt i takt med att kapitalismens kamp har fortlöpt och expanderats, vilka är i fokus 

för dagens klassforskning (Oskarsson, Bengtsson & Berglund 2010, s.8-9; Bengtsson 2010, 

s.12-13). 

I nutida forskning ligger fokus även på hur attityder och dess effekter påverkas av människors 

klasspositioner. Weber fokuserar på klasstillhörigheten som innebär att individer känner sig 

vid varandra på grund av sina lika tillgångar, utbildning eller yrke. Weber myntade begreppet 

social klass vilket förklaras som något som skapas mellan människor som träffas och skapar 

likadana tankesätt och värderingar. Sociala klasser fortsätter i sina nästa generationer då 

individer söker sig till andra med likartade värderingar (Bengtsson 2010, s.12-13). 

3.2 Bourdieus klassteori 

Crompton (2014) skriver om Bourdieus teori om klass som är inspirerad av Marx och Webers 

teorier. Skillnaden är att Marx och Webers klassteorier grundar sig på de ekonomiska 

aspekterna i samhället medan Bourdieu fokuserar på de sociala relationerna mellan människor 

och dess innehav av värde och makt. Klasskillnader i Bourdieus teori är skillnader mellan 

människors olika levnadsvillkor i samhällssystemet, olika handlingsmönster och olika 

innehav av makt och inflytande. Teorin handlar om att människor skapar, återskapar och 

upprätthåller skillnader mellan klasser. Bourdieu använder sig av flera olika begrepp för att 

synliggöra sin teori och visa på teorins användbarhet ur olika aspekter (s.170-171). 

Begreppet fält är en struktur som uppstår när en person befinner sig i ett visst sammanhang 

som är uppbyggt av specifika ambitioner. Fältets egenskaper förhåller sig till det sociala rum 

som är ett begrepp som speglar den vidd av interaktioner som sker. Kapital är benämningen 
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på mängden av en tillgång. Tillgångarna, kapitalet, som en person har delas upp i olika 

kategorier vilka är ekonomiskt kapital (inkomst och materiella tillgångar), kulturellt kapital 

(språkbruk och kulturella egenskaper), socialt kapital (samspel med andra människor och 

kontaktnät) och symboliskt kapital (status och rykte). De olika kapitalen med dess mängd eller 

egenskap utgör den sociala positionen och förhåller sig till ett habitus, ett mönster på hur en 

person tänker, handlar och beter sig. Bengtsson (2010) förklarar det som: 

”Livsstilar är socialt rankade – de tillskrivs olika status – beroende av närheten till det som 

uppfattas som samhällets legitima, eller kanoniserade, kultur. Det kommer inte minst till 

uttryck i uppdelningen mellan finkultur och populärkultur, där de privilegierade 

samhällsklasserna definierar sina kutlurer som överlägsna och mer exklusiva än andra 

klasskulturer” (Bengtsson 2010, s.17). 

Tillsammans med andra människor med lika kapital och habitus får de sin betydelse och sitt 

värde för att kunna positionera sig i det sociala rummet (Crompton 2014, s.171-172). 

Bourdieu (1995) sammanfattar det som att kamper om positionering är ett sätt att bevara eller 

skapa nytt för att få finnas: 

”För att kort sammanfatta en komplex teori skulle jag vilja hävda att alla upphovsmän – 

eftersom de intar en position i ett rum, det vill säga ett kraftfält (…) vilket också är ett fält där 

strider förs i syfte att bevara eller omvandla kraftfältet – bara kan existera och överleva på 

fältets strukturerade villkor (…)” (Bourdieu 1995, s.59). 

”Den spänning mellan positionerna som är grundläggande för fältets struktur är också 

avgörande för hur fältet förändras i striderna om de värden som själva uppstått genom dessa 

strider” (Bourdieu 1995, s.59). 

Det ekonomiska kapitalet och det kulturella kapitalet är de viktigaste tillgångarna för en 

persons positionering. En persons yrkesbefattning är enhetlig med personens kompetens och 

kapital och utgör en positionering i det sociala rummet, vilket tyder på att yrket är en 

betydande del av en persons maktbefogenhet och organisatoriska placering. (Crompton 2014, 

s.171-172). Bourdieu (1995) skriver att det är främst kvinnorna som arbetar för familjens 

kamp att positionera sig. De upprätthåller familjens sociala samvaro för att vara en 

samstämmig grupp och att det är ett oavbrutet arbete. Han beskriver familjen som ett eget fält 

där alla familjemedlemmars skilda innehav av kapital står i kamp med varandra om en 

förändring för att kunna hävda sitt intresse i det sociala rummet (Bourdieu 1995, s.119). 



 

 
 

13 

3.3 Avslutning klassteori: 

Klassteori omfattar olika vinklar att teoretiskt kunna förstå hur personer i en yrkesverksamhet 

och olika arbetsrelationer förhåller sig till varandra beroende på klasskillnader och 

klasstillhörigheter (Crompton 2014, s.173). Klassteorier enligt Weber, Marx, Goldthorpe och 

Wright begränsar användandet av dem i den här studien då avsaknaden av sociala relationers 

inverkan, kulturella egenskaper och avvägande av kön och dess inverkan på arbetsmarknaden 

gör att de inte passar (s.121, 170 & 173). Bourdieus klassteori innefattar individens subjektiva 

handlingsmönster, upplevelser och beteende utifrån den kollektiva påverkan som utgör 

skillnader och samhörigheter mellan människor och utifrån de samhällets uppbyggnad 

(Crompton 2014, s.170 & 173). Bourdieus klassteori kan svara på frågeställningarna om 

upplevelser av arbetssituationen och förhållandet mellan arbete och privatliv genom att teorin 

inbegriper förhållandet mellan en persons bakgrund, sociala liv, utbildning- och yrkesval med 

mera, som resulterar i en persons upplevelser. Att ha aspekten om genusperspektiv som en del 

av teorin var en tanke men till slut valdes klassteori då det kan förklara undersköterskornas 

upplevelser ur ett bredare perspektiv och genom fler aspekter än vad genusperspektivet kan 

bidra med, enligt mig. 
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4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutiken bygger på att försöka förstå hur saker ter sig och att det inte finns en specifik 

sanning och något som är rätt. Målet var att försöka få en uppfattning av tolkningsprocessen 

och vad det innebar att förstå något, och också ta avstånd från mina egna förkunskaper inom 

området för att få en så tydlig bild av fenomenet som möjligt (Thomassen 2007, s.179-183). 

Mina förkunskaper är att jag har arbetat i äldreomsorgen som vårdbiträde och enhetschef och 

även praktiserat i området och varit en del av en projektgrupp kring delade turer. 

Förförståelsen har gett mig ett intresse för ämnet och en möjlighet att se dilemmat i 

problematiken på nära håll. Jag har tagit avstånd från min förförståelse genom att jag har varit 

objektiv i mina frågeställningar i intervjuerna och att jag har varit tydlig i beskrivningen av 

problemformuleringen så att personer som inte sitter på de förkunskaperna som jag har kan 

förstå syftet och problemet. Jag har använt mig av en hermeneutisk vetenskapsteori för att 

försöka förstå de subjektiva upplevelserna av de som arbetar med delade turer, eftersom det är 

subjektiva upplevelser som jag sökt förståelse för och eftersom det är en teori där det är 

möjligt att få förståelse för hur en situation eller ett fenomen upplevs. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Relaterat till forskningsfrågorna är studien kvalitativ eftersom den bygger på kvalitativa data i 

form av subjektiva upplevelser. Eftersom det är subjektiva upplevelser funderade jag inte på 

en annan metod då jag ansåg att en kvalitativ metod, med intervjuer, gav en chans till 

detaljerade beskrivningar än vad till exempel en kvantitativ metod eller enkäter hade gjort. 

Jag ville förstå hur situationen gällande att arbeta med delade turer upplevs och data samlades 

in genom att genomföra intervjuer. Studien bygger på intervjuer eftersom det är det bäst 

lämpade sättet att få reda på en persons subjektiva upplevelser och utifrån det skapa en 

förståelse för den upplevda situationen. (Ahrne & Svensson 2011, s.21-23; Miller & Glassner 

2011, s.134). 

 

4.3 Urval och Urvalsmetod 
Forskningsfrågan är den som styr hur urvalet ska ske. Hur ska jag genom min metod komma 

få fram de data jag vill ha? För att studien ska vara trovärdig krävs det en motivering för 

varför just de personerna har intervjuats. Hur jag kom fram till vilka personer som lämpar sig 

bäst för intervjuer kopplat till min forskningsfråga gjordes genom ett snöbollsurval. Urvalet 
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sker genom att personer som jag har kommit i kontakt med i organisationen har spridit ordet 

vidare och gett mig förslag på andra möjliga deltagare (Ahrne & Svensson 2011, s.42-43).  

 

För att få svar på frågeställningarna intervjuades sex undersköterskor för att få en subjektiv 

bild av deras arbetssituation och privatliv till följd av delade turer. Snöbollsurvalet (Ahrne & 

Svensson 2011, s.42-43) ledde mig till undersköterskorna inom den verksamheten. Jag tog 

kontakt med undersköterskor och enhetschefer som ledde mig vidare till nya kontakter inom 

äldreomsorgen genom att sprida ordet om studien, och även genom mitt informationsbrev (se 

bilaga 1), och då spreds ordet och jag fick samtal av personer som var intresserade av att delta 

i studien. Intervjuerna skedde på arbetsplatserna vid olika tillfällen under en period på en 

vecka och de tog mellan 20-30 minuter att genomföra. Jag utgick från min intervjuguide men 

jag valde ibland att haka på intressanta sidospår när tillfället gavs i intervjuerna, alltså 

genomfördes intervjuerna semi-strukturerat (Ahrne & Svensson 2011, s.36-40). Intervjuerna 

spelades in efter ett godkännande av deltagaren. Intervjuerna bearbetades sedan genom att 

tematiseras och hitta likheter och skillnader i materialet. Analyserandet av materialet skedde 

också det genom att utgå från teman, och då var temana byggda på frågeställningarna ihop 

med temana från tidigare forskningen. Teorins olika delar applicerades även dem på de olika 

temana. Jag gjorde så för att få en tydlighet mellan materialet och syftet med studien. 

Förtjänsterna med mitt sätt att nå ut till de deltagare som ingår i studien är att jag har nått ut 

till en blandad skara av åldrar, livssituationer och erfarenheter. Enligt mig gav det en chans 

till att få en bred bild och flera synvinklar på mitt forskningsproblem. En miss jag har gjort är 

att inte fråga alla mina tilltänkta frågor till alla deltagare vilket gör att en fråga har uteslutits 

ur resultatet då den enligt mig inte är användbar när alla inte har fått chansen att svara på den. 

Frågan som utelämnades har enligt mig inte någon relevans för resultatet. Det fanns 

svårigheter med att veta vilka frågor som var relevanta för studien. Det fanns även frågor som 

hade kunnat ingå i intervjuguiden (se bilaga 2) för att få fler infallsvinklar i studien eller 

tydliggöra resultatet. 

4.4 Etiska överväganden 

Etik innebär att jag som forskare ska bli varse om de etiska ställningstaganden som bör göras 

för forskningsprojektet. Etik är normer och värderingar tillsammans då det handlar om vad 

som anses vara gott eller ont och rätt eller fel (Vetenskapsrådet 2011, s.15-16). Det krävs en 

reflektion kring eventuell integritetskränkning av de som deltar i studien (Vetenskapsrådet 
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2011, s.45). Forskning som gäller människor kräver i många fall ett tillstånd. Lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor reglerar vilka det gäller. Det 

för att säkra personernas integritet när det handlar om känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet 

2011, s.48-49). Forskningen finns för att få ny kunskap och då kan det ibland krävas att 

känsliga fakta kommer fram. Därför är det viktigt att reflektera kring begrepp som 

tystnadsplikt och anonymitet. Tystnadsplikt innebär att ingen obehörig ska få ta del av de 

fakta som kommer fram. Att vara anonym är också ett sätt att få fakta att inte kopplas till 

personen som lämnat uppgifterna, och det sker genom att utelämna uppgifter om personer 

som gör att de går att spåra vilket gör materialet konfidentiellt då det berättats i förtroende 

(Vetenskapsrådet 2011, s.66-67). Deltagarna blir inte anonyma för mig men jag har inte 

benämnt i vilken verksamhet undersköterskorna arbetar i då det kan härleda till vem 

uppgiftslämnaren är, och enligt mig räcker det för att materialet förblir konfidentiellt. Kravet 

på informationen från min sida har varit att de samtycker kring att intervjun blir inspelad och 

att studien kommer bli offentlig. 

 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 3-4 § reglerar vilka förhållanden 

som forskning inte får befatta sig med (2003:460). Kommunal är ett fackförbund och enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) 13 §, d) får inte medlemskap av fackförening behandlas då 

det går under känsliga personuppgifter. Därför får jag inte utan ett särskilt tillstånd behandla 

uppgifter rörande medlemskap i ett fackförbund. För min studie krävdes inte vetskapen om 

personerna som deltar är medlemmar i ett fackförbund. 
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5. Resultat och Analys 

Studiens syfte är att förstå hur undersköterskor inom äldreomsorgen upplever delade turers 

påverkan på kvalitén på arbetet som de utför, deras arbetsmiljö och deras privatliv. Jag börjar 

det här avsnittet med en kortfattad presentation av deltagarna – de som har blivit intervjuade i 

studien. Jag har valt att dela in resterande delar av resultatet i underrubrikerna – arbetsmiljö, 

att utföra sitt arbete och livspusslet, med tanke på studiens syfte. 

5.1 Deltagarna 

Deltagarna i den här studien består av sex personer med undersköterskeutbildning och de har 

minst två års erfarenhet av äldreomsorgen som undersköterska och det med schemaläggning 

som inkluderar delade turer. Deltagarna är representerade från flera kommuner och olika 

verksamheter. 

 

Person 1 är en 26årig man som har jobbat både i särskilt boende och i ordinärt boende i fem 

år. Under de åren har schemat innehållit delade turer och det har varierat mellan att vara 

förlagda på veckodagar och på helger, på helgerna i särskilt boende och på både helger och 

veckodagar i ordinärt boende. 

 

Person 2 är en 20årig man som jobbat i särskilt boende i två år med delade turer på både 

veckodagar och helger under de åren. 

 

Person 3 är en 58årig kvinna som arbetar i särskilt boende och som har arbetat med 

vårdarbete i 27 år. Under de åren har hon arbetat med delade turer men endast på helgerna. 

 

Person 4 är en 57årig kvinna som har arbetat som undersköterska i 26 år och då har det varit 

delade turer i schemat under den tiden, både på veckodagar och helger. 

 

Person 5 är en 21årig kvinna som har jobbat som undersköterska i tre år och det i ordinärt 

boende. Under de åren har det varit delade turer inkluderat i schemat på både veckodagar och 

helger. 

 

Person 6 är en 42årig kvinna som arbetar på särskilt boende, och som har arbetat som 

undersköterska i cirka 20 år. Under de 20 åren har hon arbetat med delade turer och 

nuförtiden är det endast på helgerna men det har varit även på veckodagarna förut. 
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5.2 Arbetsmiljö 

Deltagarna berättade att en delad tur pågår mellan klockan 7 eller 8 på morgonen till klockan 

9 eller 10 på kvällen, där pausen är mellan två till fyra timmar lång och förlagd på mitten av 

dagen. Pausens längd på de delade turerna varierade för deltagarna, allt från två upp till fyra 

timmar. Deltagarna beskrev att delade turer innebar en arbetsdag på mellan nio till elva 

timmar. 

”(…) sen är det ju tufft å jobba så många timmar på en dag” Person 5 

Om de delade turerna var på vardagar eller på helger varierade också, främst beroende på om 

deltagarna arbetade i ordinärt boende eller i särskilt boende. 

”När jag jobbade på hemtjänsten, alltså ordinärt boende, då kunde det vara på vardagar, 

men var det särskilt boende så var det på helger, bara på helger” Person 1 

 

En nämnare som påverkade antalet delade turer under en period var vilken tjänst 

undersköterskan hade, om det var som resurs, vikarie eller en fast tjänst. 

 

”(…) jag jobbade som resurs som sagt, så de kunde bli allt ifrån två gånger i veckan till en 

gång i veckan” Person 1 

 

”Och som nu när jag bara hoppar in i sommar så lägger de hela schemat utan att jag får 

önska och då blir det ju lätt delade turer, speciellt på helger (…) då när jag jobbade på 

vikariat, då fick jag ju lägga eget schema. Och då kunde jag lägga delade turer också ibland 

för att vi hade en grundregel att du var tvungen att jobba sex helgpass på fem vecker. Så 

jobbade jag då en delad tur så blev det två helgpass” Person 5 

 

Fördelar med delade turer fanns med på flera ställen i materialet. Person 4 upplevde även hon 

att det var en fördel med att få in två pass i ett, som det blir med en delad tur. 

 

”(…) om man inte har gjort de här delade turer då jag måste ju vara en extra dag till” 

Person 4 

 

 Tjänstgöringsgraden hade också betydelse för antalet delade turer enligt Person 2 och Person 

3. Person 3 berättar att de hade årsarbetstid i hennes verksamhet och att tjänstgöringsgraden 
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påverkade antalet delade turer. 

”(…) har man då haft sjuttifem åttifem innan och sen går upp i heltid och då måste man 

försöka pussla in det nånstans och då har det väl hänt att det är delad tur i veckorna för att få 

upp i dom timmarna” 

”(…) de e jag och X som här som har mest delade turer. Och ja, det är för att båda vi jobbar 

hundra procent, så och Y enhetschefen då kommer inte på nått annat sätt så det blir ju lite 

orättvist” Person 2 

Person 2 i citatet ovan nämner en upplevd orättvisa i att inte ha ett likadant schema som sina 

arbetskollegor och att enhetschefen inte kommer på något sätt att göra det annorlunda. På 

frågan om de upplevde att de har fått ha inflytande över sin schemaläggning var svaren 

delade. Person 1 och Person 5 har varit i verksamheter där de har fått lägga önskescheman 

medan Person 2, Person 4 och Person 6 tyckte att de kunde påverka men att det var 

organisationsmässiga faktorer som i slutändan är avgörande. 

”(…) innan vi hade många delade turer då så är de tre på kvällarna och var en extra jour 

men det är det inte nu eftersom vi just nu har det ganska lugnt men om det är nånting här då 

kommer det bli delade turer om det blir en extra till på kvällarna då” Person 4 

Person 3 upplevde att hon inte kunde ha inflytande över sin schemaläggning. 

”Nae det har vi inte så mycket. Det kan jag påstå” Person 3 

Person 5 beskrev att hon upplever att hennes kompisar som inte får önska schema, vilket hon 

får göra, har en negativ inställning till delade turer när det finns på ett schema som de inte har 

skapat. Hon berättade också att hon gick på ett vikariat på 75 % men att hon ville ha en fast 

tjänst men det fick hon inte, och hon nämnde orsaker som mer rättigheter i form av 

arbetskläder och lönesamtal. De tog ändå in henne på timmar utöver det för att kunna använda 

henne som en resurs. Hon berättade att under sin undersköterskeutbildning varnade lärarna 

eleverna för att jobba delade turer. 

”(…) det har de redan sagt där att försök sätta er emot delade turer för att det påverkar både 

er väldigt mycket och att det påverkar vårdtagarna” Person 5 

Hälften av deltagarna upplevde att delade turer inte påverkade arbetslaget nämnvärt. Person 2 
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upplevde att det kunde vara positivt med delade turer för arbetslaget med tanke på 

planeringen för dagen och de arbetsuppgifter som ska genomföras. Däremot beskrev Person 1 

och Person 5 att det fanns diskussioner i arbetsgrupperna angående delade turer och ett 

missnöje kring det. Person 4 upplevde att det inte påverkade henne men att det påverkade 

arbetslaget och att någon måste lyssna på dem. 

”(…) många gillar inte det. Det beror på vilken ålder … Det är svårt att säga också. Men det 

är inte så farligt för man har bara var tredje helg (…) Alla pratar att de inte gillar betyder 

ändå nånting och man måste lyssna någonstans också” Person 4 

Hur delade turer påverkade verksamheten upplevde deltagarna på olika sätt. Person 6 

upplevde att delade turer hade minskat i hennes verksamhet och att det kändes bra. Person 1 

beskrev att kommunen som han hade arbetat i hade jobbat för att få bort delade turer men att 

det inte hade skett. 

”(…) kommunen skulle försöka fixa det så att man blev av med dem (…) jag har slutat för två 

och ett halvt år sen. Jag tror att de förstår problemet men tar inte så stort ansvar heller för att 

vilja förändra heller. Dels tror jag att det är för att det kostar för mycket pengar och att det 

är billig arbetskraft egentligen” Person 1 

En deltagare upplevde att facket försökte göra detsamma. 

”(…) facket försöker väl jobba för att det inte ska vara delade turer i veckerna i alla fall. 

Dom är ju väl medvetna våra fackförbund också. Så att det är inte bra egentligen (…) vårt 

fackombud här pratade lite om att dom med …visade sig att en del får delade turer i 

veckerna. Då bara sa Z lite att det är ju sånt som vi egentligen ska jobba väck” Person 3 

En annan deltagare upplevde att man i hans verksamhet inte vågade prata om det. 

”Ja det är tyst om det. Ingen vågar ta upp det så” Person 2 

 

Person 1 beskrev sin upplevelse av att arbeta med vårdarbete och hur det hade förändrats över 

tid. 

 

”Jag kan ju säga att när jag började i vården så tyckte jag att det var skitroligt, tyckte att 

varenda arbetspass var kul. Men sen så går den där glädjen bort lite, man blir van. Det är 

som en såndär smekmånad” Person 1 
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En deltagare tillade i sin intervju en sammanfattad bild av upplevelsen av delade turer. 

”Jag vet ju att det finns dom som uppskattar delade turer precis lika mycket som det finns 

dom som hatar dom. Jag är väl nånstans mittemellan. Det är inte kul men det går men man 

känner ju på kvällarna att man hade kunnat ge mer” Person 5 

 

5.3 Analys av Arbetsmiljö: 

Deltagarna vittnade om att det pågår en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare som 

grundar sig i olika intressen. Konflikten visar sig i form av missnöje hos deltagarna som 

grundar sig i en upplevelse av att inte ha inflytande över schemat fullt ut, och i vissa fall inte 

alls. En av deltagarna tyckte att det var tufft att arbeta ett pass innehållande så många timmar, 

vilket rapporten från Stressforskningsinstitutet understryker kan vara ett problem (Åkerstedt, 

Ingre & Kecklund 2012). En annan deltagare riktade sitt missnöje mot sin chef, arbetsgivaren, 

och att hans situation ser ut som den gör för att chefen inte kan förändra schemat. Bourdieus 

begreppsapparat kan förklara att det upplevda missnöjet grundar sig i en kamp om 

positionering i det sociala rummet, alltså i samhället (Bourdieu 1995, s.59; Crompton 2014, 

s171). Deltagarna befinner sig i ett fält som är organisationen, äldreomsorgen, där de med 

sina kollegor på alla organisationsnivåer har olika innehav av kapital. Crompton skriver att 

yrkesbefattningen har en stor inverkan på positioneringen eftersom den signalerar innehavet 

av kapital, kompetens och därav makt (Crompton 2014, s.172). Enligt mig förklarar det en 

given kamp mellan arbetsgivare och arbetstagare då deras innehav av kapital skiljer sig. 

Skillnader i inkomst, status, maktbefogenheter och placering i organisationsstrukturen, där 

arbetsgivaren, chefen, har större innehav av, speciellt, ekonomiskt och symboliskt material 

naturligt på grund av sin yrkesroll. Även innehavet av kulturellt kapital och socialt kapital går 

hand i hand med det ekonomiska och symboliska kapitalet, men är enligt mig inte den mest 

självklara skillnaden i en objektiv synpunkt utan kan bero på individuella intressen och olika 

organisationer. Arbetstagaren har ett lägre innehav av kapital i jämförelse med chefen och en 

given position i fältet till följd av sin yrkesroll. Det förklarar en konflikt som inte endast 

handlar om sakligheter utan det är på ett mer komplext plan med strukturer, maktförhållanden 

och individuella egenskaper. Den orättvisa som deltagaren berättar att han upplever kan 

förklaras med att han innehar mindre makt gentemot chefen, på grund av positionen i fältet, 

för att kunna påverka sin arbetssituation och arbetsmiljö. 
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Person 5 berättade att hon får önska schema och har ett stort inflytande på det och är därför 

nöjdare med delade turer än vad hennes vänner är som inte får önska. Det visar på att hon har 

haft chansen att ha en inverkan på sitt arbetsschema och hon jämför också med situationer i 

arbetet där hon inte har fått vara lika delaktig. Enligt mig förstås det att hon upplever att 

kampen i fältet om schemat är en vunnen strid i form av positioneringen i fältet i jämförelse 

med andra strider där hon inte har vunnit. Bourdieu beskriver att kraftfältet som finns mellan 

två parter i en strid av positionering och kamp om makt är föränderlig genom stridernas gång 

(1995, s.59). Med en vunnen strid har spänningen i det kraftfält som finns i kampen om 

positioneringen i fältet ändrats och kan innebära nya möjligheter till förändring, alltså fler 

vunna strider och en ny positionering i fältet. Det är också en jämförelse med sina vänner som 

möjligtvis har liknande innehav av kapital, då de känner en samhörighet och har ett fält som 

de befinner sig i och även har samma yrkesbefattning, men är i en annan verksamhet och då i 

ett annat fält i arbetssituationen och en annan strid om positionering på sin arbetsplats. Jag 

anser att skillnaden är att de inte har vunnit den striden och då inte haft den inverkan på sitt 

schema och har alltså inte samma innehav av kapital och makt i sitt fält på jobbet som hon 

har, eftersom att innehavet av kapitalet är föränderligt och i jämförelse med andras kapital i 

det fält man befinner sig i. Upplevelsen av att hon är tillfreds med sitt schema behöver alltså 

inte enligt mig endast bero på schemats upplägg utan med kan med Bourdieus klassteori 

förstås av en jämförelse med andra i samma situation men också en positionering som innebär 

en chans att få makt och ha chansen att påverka sin situation. 

 

Samma deltagare berättar också om att i utbildningen fått till sig att motsätta sig delade turer 

från början, vilket kan förstås utifrån Bourdieus klassteori (Crompton 2014, s.170) som en 

återskapande strid om positionering för att behålla men även utveckla sin makt i fältet. Jag 

anser att det är ett exempel där det finns en klasskamp på grund av klasskillnader mellan olika 

klasser i samhället. Kampen och exemplet ovan visar på en samhörighet i en klass där de 

tillsammans för en talan för att vara starka i fältet.  

 

Samtidigt har arbetsgivaren organisationsmässiga krav på sig, så som ekonomi och 

resursanvändning som ska anpassas efter behovet i verksamheten (Enokson 2009, s.90) men 

de och verksamheten gynnas av att ha personal som mår bra (Agosti, Andersson, Eljertsson & 

Janlöv 2015). Agosti, Andersson, Eljertsson och Janlöv (2015) skriver också att ett schema 

som ger möjlighet till att ha en nära relation med familjen gav en känsla av meningsfullhet 

hos deltagarna i deras studie och att skiftarbete gav dem möjlighet till att balansera arbetet 
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med privatlivet (2015, s7). Det visar att schemaläggning som ger arbetstagaren en chans att 

själv fördela arbetstiden och då påverka sitt schema är till fördel för arbetstagarens upplevelse 

av att få ihop sin vardag. Skiftarbete är inte samma sak som delade turer men det liknar i 

avseenden som arbetstider som sker på olika tider på dygnet och som kan passa för en del 

familjer. Däremot visar Stressforskningsinstitutets rapport att scheman innehållande delade 

turer, långa pass och olika starttider var problematiska för deltagarnas liv i allmänhet 

(Åkerstedt, Ingre & Kecklund 2012). Men Leineweber, Chungkham, Lindqvist, Westerlund, 

Runesdotter, Alenius och Tishelman (2016) skriver i deras studie att sämre relationer med 

arbetskollegor ledde till en större risk att lämna sitt yrke än flexibla scheman, men att i en 

arbetsgrupp där den generella upplevelsen av flexibla scheman var missnöjdsamhet fanns det 

en större risk för att personer i arbetsgruppen lämnade yrket än i en arbetsgrupp som inte 

delade den upplevelsen (2016, s.54-55). Det kan härledas till Bourdieus klassteori som 

förklarar det genom att det skapas en samhörighet i att ha samma åsikt i en kamp om makt 

(Crompton 2012, s.170). Jag tolkar att det råder delade meningar i den tidigare forskningen 

angående olika sätt att strukturera scheman och vad som har största negativa inverkan på 

livspusslet för en arbetstagare, men studierna tillsammans med Bourdieus klassteori kan 

förklara arbetskollegornas inverkan på den subjektiva upplevelsen och skapa en förståelse för 

deltagarnas upplevelser i den här studien. Tvetydigheten i den tidigare forskningen kan 

förklaras av att det är olika sätt att strukturera ett schema som har olika sorters inverkan då 

skiftarbete, flexibla scheman och delade turer har både liknande egenskaper och skilda. 

 

Ett gott ledarskap i verksamheten minskade risken för att lämna yrket på grund av 

missnöjdsamhet av arbetsmiljön och flexibla scheman (Leineweber, Chungkham, Lindqvist, 

Westerlund, Runesdotter, Alenius & Tishelman 2016, s.54) vilket enligt mig understryker 

vikten av att vara lyhörd som chef och att möta kampen från arbetstagarna. Det vittnar några 

deltagare i den här studien då de berättar om organisationens och de olika verksamheternas 

arbete för att minska antalet delade turer, eller förhoppningar på att få bort dem helt 

(Mårtensson & Wondmeneh 2013). 

 

5.4 Att utföra sitt arbete 

Hur undersköterskorna upplevde att delade turer påverkade deras prestationer i arbetet var det 

delade meningar. Hälften av deltagarna upplevde att det påverkade till det sämre på grund av 

den trötthet som de vittnade om kommer av att arbeta det antalet timmar. Person 2 upplevde 

däremot att det var positivt eftersom han var där hela dagen och kunde se vad som hände. 



 

 
 

24 

Person 3 upplevde att delade turer påverkade hennes prestationer positivt eftersom hon kunde 

vila upp sig i pausen mellan turerna så hon fick energi igen. Person 1 nämnde att han hade 

kollegor som av hälsoskäl behövde pausen mellan passen för att vila upp sig. 

”(…) jag har ju haft arbetskamrater som haft fibromyalgi, ständig smärta, och dom vill ha 

delade turer för de känner att de kan vila upp sig mellan passen och att de blir relativt 

smärtlindrade istället för att jobba hela arbetspass så kan de vila upp sig lite” Person 1 

 Person 4 och 5 upplevde inte att det påverkade dem. Person 4 ansåg att det har med 

inställning att göra. 

”Jag har alltid varit en arbetsmyra och nu när jag är på arbetet och där är det arbete. Är jag 

här så är jag här (...) Det beror på hur man tänker också va. Om man tänker att nu är jag 

trött å så … men det kanske beror på hur man är” Person 4 

Det rådde också delade meningar i frågan om hur delade turer påverkade omsorgstagarna. 

Några deltagare nämnde kontinuiteten och att det var positivt för omsorgstagarna att det var 

samma personer under en dag och att det var en liten arbetsgrupp så att det inte var så många 

för varje omsorgstagare att känna igen. Person 3 tyckte inte att det påverkade dem eftersom de 

var en liten arbetsgrupp. Person 1 och 5 upplevde att delade turer påverkade omsorgstagarna 

negativt på grund av att de själva kände sig trötta och till följd av det inte kunde ge 

omsorgstagarna den uppmärksamhet och omtanke som de annars skulle haft ork till att göra. 

”(…) då kunde man känna själv att tålamodet brister. Visst man blir ju fortfarande inte 

otrevlig eller nånting men man kan ju känna själv när man går därifrån att jag kunde gjort 

lite bättre (…) man känner att man jag kunde gjort det där lilla extra” Person 5 

”Jag hade kanske kunde suttit de där extra fem minuterna hos henne och pratat men sen på 

kvällen då orkade man inte å man hade inte lust man ville bara hem” Person 5 

Person 1 vittnade också om följder på grund av känslan av trötthet, som berodde på delade 

turer. Han nämnde att han hade gett en omsorgstagare lugnande tabletter istället för att först 

försöka med att lugna personen på egen hand. 

”(…) dom kanske inte fick det där lilla det som de kräver och behöver. Men jobbar man med 

en orolig patient så kanske man var dum och gav en sobril extra fast de hade kunnat vara att 

orka sitta en kvart med den. Men då var man så trött på kvällen där sen” Person 1 
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Person 5 nämnde andra följder på grund av trött personal. 

”(…) det är tufft och det blir mycket och att det blir lätt avvikelser och att det brister nånstans 

på grund av att det är trött personal” Person 5 

Person 4 tillade en tanke om att det är människor som är fokusen i deras arbete. 

”Jo vi måste vara närvarande dygnet runt, ellerhur? Men det är problemet, eller det är inget 

problem, då är det då måste man tänka detta också (…) för det är ju inte kontorsarbete å vi 

jobbar och vi har öppet till fyra eller kommer nie till fem, det är inte här så” Person 4 

5.5 Analys av Att utföra sitt arbete: 

Det rådde delade meningar hos deltagarna i den här studien angående hur upplevelsen av 

delade turer var betydande för kvalitén på arbetet som de utför. En del kände sig trötta på 

grund av delade turer och att kvalitén på arbetet inte var så hög som den hade varit om de 

hade känt sig piggare. Anledningar till trötthet följt av delade turer upplevde några deltagare 

var många timmars arbete under en dag. En del ansåg att delade turer inte var en anledning till 

en försämrad kvalité på det utförda arbetet utan att en delad tur innehöll en paus och tid för 

återhämtning. En del deltagare vittnade också om kontinuiteten i arbetet som en positiv 

anledning för omsorgstagarna, men även planeringsmässigt i arbetsgruppen, som uppstår då 

det är en mindre arbetsgrupp under dagen. Rapporten av Karlsson och Lyrén (2005:6) i 

uppdrag av PrioriteringsCentrum styrker att kontinuitet innebär att det ska vara få personer i 

vård- och omsorgsarbete kring en omsorgstagare och att det har betydelse för verksamhetens 

resursfördelning. De skriver också att kvalitén i det utförda arbetet håller en sämre standard 

när arbetsbelastningen är för hög (Karlsson & Lyrén 2005:6, s.35). Den sämre standarden går 

att finna i den här studiens material då några deltagare berättar om större risker för avvikelser 

till följd av trött personal. En annan deltagare berättar om att han upplever att delade turer gör 

honom trött i slutet av arbetspasset och att han inte har tålamodet att lugna en orolig 

omsorgstagare utan hellre ger en lugnande tablett. Det är flera deltagare som beskriver en 

känsla av att de hade kunnat göra mer för omsorgstagarna för att utföra ett kvalitetsmässigt 

arbete om de inte hade varit så trötta av att arbeta en delad tur. Person 4 beskriver att hon inte 

upplever att delade turer påverkar kvalitén i det arbete som hon utför och att det beror på 

inställning hos sig själv. Hon beskriver att det inte är ett kontorsarbete som de utför i den 

verksamheten som hon arbetar i utan att de jobbar med människor som kräver 

uppmärksamhet. Stressforskningsinstitutets rapport (Åkerstedt, Ingre & Kecklund 2012) 
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skriver att delade turer inte har betydelse för störd sömn och trötthet, men betydelse för livet 

generellt sett och speciellt för balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Med Bourdieus klassteori kan undersköterskornas upplevelser förklaras utifrån tidigare 

nämnda begrepp som att samhörighet med personer med samma innehav av kapital ingår i ett 

fält för en kamp om positionering. Jag anser att upplevelsen av trötthet kan förstås utifrån 

teorin som en kollektiv uppfattning av att det är problemet. Leineweber, Chungkham, 

Lindqvist, Westerlund, Runesdotter, Alenius och Tishelman (2016) studie kan indikera på att 

den tolkningen stämmer då deras studie visade att gruppens uppfattningar och åsikter i helhet 

gällande flexibla scheman påverkade deltagarnas subjektiva upplevelser av missnöjdsamhet 

(2016, s.54-55). Samtidigt anser jag att det finns olika upplevelser bland deltagarna i den här 

studien av delade turers betydelse för kvalitén på det utförda arbetet och en annan förklaring 

på skillnaderna kan vara personernas olika liv och bakgrunder. Enligt Bourdieus klassteori har 

de ett jämlikt innehav av kapital eftersom de har många likheter med varandra i form av 

yrkesbefattning, men att i det egna fältet och i jämförelse med varandra kan ha skillnader i 

innehavet av kapital och i sitt habitus. Habitus förhåller sig till den sociala positionen och 

innehavet av kapital, och innebär hur en person beter sig och har för handlingsmönster 

(Crompton 2014, s.171). De olika upplevelserna av delade turers betydelse för det utförda 

arbetets kvalité kan förstås genom deltagarnas olika habitus som grundar sig på olika 

bakgrunder. De sammanhang som deras bakgrunder bygger på har i sin tur kommit från 

tidigare strider om positionering och olika sammanhang där innehav av kapital och habitus 

har förändrats, upprätthållits och återskapats. 

5.6 Livspusslet  

De flesta av deltagarna föredrog att jobba delade turer på helgerna när de jämförde att arbeta 

delade turer på veckorna med helgerna, eftersom de upplever att privatlivet påverkades. De 

som hade delade turer under veckorna ville få bort dem. 

Deltagarna var överens om att delade turer påverkade privatlivet negativt men några av dem 

kunde även se att delade turer kunde vara positivt i vissa bemärkelser. De yngre deltagarna 

ansåg att delade turer gjorde att deras vänskapsrelationer blev lidande, medan de äldre 

deltagarna nämnde familjen och föräldraskapet. Person 1 beskrev att det kunde vara positivt 

att få en paus mellan turerna på helgen för att vila upp sig inför en fest eller umgänge med 

kompisar på kvällen. Person 5 upplevde att hon kunde se en fördel med att ta en delad tur i 

veckan för att kunna få helgen fri ifall hon vill umgås med vänner eller göra något speciellt. 
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Person 6 upplevde att antalet delade turer för henne kändes bra men att hon inte ville ha fler. 

”Ja, som sagt var, för många delade turer vill jag inte ha” Person 6 

På frågan om deltagarnas upplevelser av att få ihop arbetslivet med privatlivet svarade 

samtliga att det är svårt när det gäller att hitta en passande tid för att umgås med vänner, 

sambo eller familjen. 

”(…) det är ju jobbigare med en delad tur för då är man ju inte hemma på hela dan (…) jag 

går upp när X fortfarande sover. Och när jag kommer hem är jag jättetrött och vill gå och 

lägga mig (…) du jobbade kanske en delad tur på lördan och en på söndan så då gick hela 

helgen och då blev det varken umgänge med sambo eller med vänner på nått sätt” Person 5 

”Det är rätt så svårt för man måste kolla om kompisarna när dom jobbar och när dom är 

lediga, ja hur dom jobbar den dagen och om dom har något planerat” Person 2 

Även person 6 upplevde att hon inte träffade familjen under helger med delade turer på 

schemat men att det innebar att hon var ledig i veckan istället och att det kompenserade det. 

”(…) hela helgen med delade turer då är jag ju inte hemma mycket, då ser man ju inte 

familjen nått så. Men då, asså, när man har jobbat helgen så resulterar det ju att man är 

ledig lite i veckan så (…) det kompenserar ju det hela (…)” Person 6 

På frågan om de upplevde att de kunde nyttja tiden mellan turerna på det sätt som de ville var 

det delade svar. De som upplevde att de kunde nyttja tiden på ett sätt som de ville använde 

pausen till att vila. De som upplevde att de inte kunde nyttja tiden sa att det berodde på att 

tiden mellan turerna var för kort för att kunna varva ner, åka hem och laga mat eller se på TV. 

Flera av undersköterskorna beskriver att de har familjemedlemmar eller kollegor som har det 

som även de arbetar i vården och med delade turer. Person 2 har vuxit upp med en mamma 

som har arbetat i vården och han berättade att han nu efter att själv har arbetat med delade 

turer förstod varför hans mamma kunde vara trött efter jobbet. 

”(…) mamma kom hem sa jag har jobbat en hel dag idag och jag är trött och då nä nä de e 

ingenting men sen själv när man började jobba och jobba en delad tur och det tar mycket på 

kraften mer än en vanlig dag” Person 2 

Person 1 fick frågan vad han skulle gjort annorlunda om han hade fått ha inflytande över hur 
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hans turer skulle se ut. Han sa att han inte skulle haft delade turer med i schemat alls. 

”Ja jag hade nog sagt nej till delade turer. Just för att man inte vet vad man riktigt ska göra 

och sen man får inte vardan att gå ihop” Person 1 

5.7 Analys av Livspusslet: 

Livspusslet innebär att kunna pussla ihop arbetslivet så att det fungerar ihop med privatlivet 

(Enokson 2009; Agosti, Andersson, Eljertsson & Janlöv 2015). Deltagarna i den här studien 

är sammantaget eniga i upplevelsen av att delade turer har en negativ inverkan på privatlivet 

men att det finns vissa positiva aspekter. De positiva aspekterna handlade om chanser att vila 

upp sig inför fester eller social samvaro med vänner, vilket benämndes av de yngre deltagarna 

i studien. De andra deltagarna, som är i högre åldrar, nämnde aspekter som familjeliv och det 

i termer av en negativ inverkan till följd av delade turer. De yngre deltagarna talade även de 

om en upplevelse av en negativ betydelse följt av delade turer men att det även då främst 

handlade om umgänge med vänner. Bourdieus begreppsapparat kan ge en förståelse av 

undersköterskornas olika upplevelser mellan åldersgrupperna. De positionerar sig i olika fält 

med olika egenskaper och innehav av kapital och habitus, men att när de befinner sig i samma 

fält, verksamheten, skiljer sig deras habitus åt varandra då de förändras beroende på att det är 

olika spänningarna mellan dem eftersom innehavet förändras i olika positioneringars kraftfält. 

Enokson (2009) understryker den tolkningen genom att beskriva att normer i samhället styr 

hur en viss åldersgrupp ska använda sin tid, och att upplevelsen av att ha gott om tid bedöms 

utifrån varje individs egen upplevelse i relation till samhällets krav och förväntningar (2009, 

s.27-28). Ett exempel på att man kompenserar sin brist av tid med innehavet av ekonomiskt 

kapital, som kan komma utav en högre utbildningsnivå, är att köpa hushållsnära tjänster 

(Enokson 2009, s.49). Den teorin stödjer Rostgaard och Szebehely då de skriver att med en 

högre utbildningsnivå används marknadens aktörer i högre grad än vad familjens hjälp nyttjas 

(2012, s.101). De yngre deltagarna i den här studien nämner saknad av att umgås med vänner 

och svårigheter i att få ihop livspusslet som följd av delade turer, vilket i sin tur innehåller 

habitus i den sociala samvaron som utspelar sig i det fältet – till exempel fester. Enligt mig 

kan det förstås av den förklaringen att en delad tur och pausen som den innehåller kan vara en 

fördel för att kunna delta i den sociala samvaro som sker i privatlivet för de deltagarna. Den 

äldre gruppen deltagare i studien, som nämner familjeliv, förstås positionera sig i ett fält där 

den sociala samvaron inte utspelar sig efter det avslutade passet. Utifrån Bourdieus teori och 

Enoksons (2009) resultat av ålderns relation till upplevelse av tid skapar en förståelse utifrån 
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den här studiens deltagares skilda upplevelser av delade turers fördelar och nackdelar, och 

specifikt i aspekten av att endast de yngre deltagarna kunde se en fördel i att vila upp sig och 

jobba in tid inför social samvaro i privatlivet. 

Flera av undersköterskorna beskriver att de har anhöriga eller kollegor med 

familjemedlemmar som även de arbetar i vård- och omsorgen och att de delar upplevelser av 

delade turer och dess betydelse för livspusslet. Genom Bourdieus klassteori förstås först och 

främst deras yrkesval eftersom det är en indikation på en individs innehav av kapital och 

positionering som är återskapad i familjen. Ett upprätthållande av klass. (Crompton 2014, 

s.171-172). Vidare kan deras upplevelser förklaras och förstås utifrån Bourdieus klassteori 

genom habitus, eftersom det utgör ett handlingsmönster av användningen av ledig tid och 

sysslor i hemmet. 

Utifrån den här studiens material kan ingen skillnad urskiljas mellan könen gällande 

upplevelser av delade turers betydelse för privatlivet. Däremot visar forskningen på att 

kvinnor har svårigheter i att få ihop livspusslet relaterat till skiftarbete när det sker 

förändringar i livet, som byte av arbetsplats eller att få barn (Agosti, Andersson, Eljertsson & 

Janlöv 2015, s.5). Bourdieu (1995) skriver att det är kvinnorna i familjen som står för det 

största arbetet i att vara en enad grupp för att kunna positionera sig i det sociala rummet. Det 

är ett ständigt arbete för att familjen ska kunna hävda sig och få makt och status för att kunna 

ändra på klasskillnaderna (Bourdieu 1995, s.119). Vård- och omsorgen är ett kvinnodominerat 

yrke vilket enligt mig kräver en reflektion av dess betydelse för upplevelsen av delade turer 

gällande privatlivet, även ifall studien inte behandlar frågor som rör genus. Jag är kritisk till 

Bourdieus teori om att kvinnorna står för upprätthållandet av en familjs positionering då det 

väcker frågor i hur det fungerar i familjekonstellationer av homosexuella par eller för 

ensamstående föräldrar. 
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6. Avslutande diskussion  
Studiens resultat visar att undersköterskornas upplevelser av delade turer innehåller flera delar 

och i vissa frågor skilda uppfattningar och i andra en enad upplevelse. Den gemensamma 

upplevelsen av delade turer hos deltagarna kan sammanfattas som att det finns delade 

upplevelser av delade turer men att ett schema utan delade turer hade varit bättre. Konflikten 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, med Kommunal på sin sida (Mårtensson & Wondmeneh 

2013), bekräftades av deltagarna. Bourdieus klassteori gjorde att min studie och 

undersköterskornas upplevelser av orättvisa och missnöje i att inte hade tillräckligt med 

inflytande över sina arbets- och livssituationer kunde förstås av klasskillnader. En klasskamp 

som återskapas genom familjen, lärare och kollegor eftersom de för kampen tillsammans på 

grund av samma klasstillhörighet. Undersköterskornas upplevelser av hur delade turer 

påverkade kvalitén på det utförda arbetet förstås av deras bakgrunder och handlingsmönster 

och en samhörighet i arbetsgruppen om en gemensam kamp för förändring. 

Undersköterskornas upplevelser av hur delade turer påverkade deras arbetsmiljö förstås av 

klasskillnader mellan arbetsgivare och arbetstagare och olika förutsättningar och ambitioner i 

arbetet. Upplevelserna av dess påverkan på privatlivet förstås utifrån skillnader i åldrarna, 

med tillhörande skillnader i krav och förväntningar från samhället och den klasstillhörighet 

undersköterskan själv har. 

Den här studien har bidragit med nya synvinklar på delade turer och dess betydelse för 

arbetslivet och privatlivet, då studier av delade turer var knapp och specifikt utifrån 

undersköterskor i äldreomsorgen och deras upplevelser. Tillvägagångssättet gav en bred bild 

av olika aspekter i problemet med delade turer och olika upplevelser av det, då analysen 

inbegriper aspekter av ålder, bakgrund, familjeliv, kön, gemensamma och skilda upplevelser, 

maktskillnader, olika sätt att schemalägga och kvalité i utfört arbete. Jag upplever att teorin i 

vissa fall känns gammalmodig i termer av familjen som innefattar det som benämns 

kärnfamiljen i vardagligt tal, alltså mamma pappa barn, vilket enligt mig inte är en given 

norm i dagens samhälle. Däremot upplever jag att teorin bidrog till en förståelse av den här 

studiens frågeställningar på ett nyanserat sätt och var applicerbar ur flera olika infallsvinklar, 

som klasstillhörighet, klasskillnader och bakgrund som skapas, upprätthålls och återskapas. 

Vidare forskning i området skulle vara att se på problemet ur ett genusperspektiv, att studera 

skillnader mellan olika branscher som arbetar med delade turer, eller att studera delade turers 

påverkan på omsorgstagarna och den vård och omsorg som de tar emot. 
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Bilaga: Informationsbrev 

Hej!  
 
Jag heter Namn och jag är student på Linnéuniversitetet i Växjö, där jag studerar sjätte 
terminen på socionomprogrammet. Jag sänder ut det här informationsbrevet till dig som är 
enhetschef inom äldreomsorgen. Jag ska nu skriva min kandidatuppsats där jag har valt ämnet 
delade turer inom äldreomsorgen, och mitt syfte med studien är att förstå hur undersköterskor 
upplever delade turer. Jag kommer avkoda materialet i studien så att personerna inte går att 
känna igen. Det innebär att du som informant kommer att vara anonym i min studie. 
 
Jag vill därför ha kontakt med sex stycken undersköterskor. Intervjuerna kommer ske under 
vecka 17, alltså datumen 25-29/5. Intervjun kommer att ta ungefär en timme. 
 
Jag hoppas att det finns några som har möjlighet att hjälpa mig med det här då det skulle vara 
av vikt för forskningen gällande delade turer inom äldreomsorgen. 
	 
Med vänliga hälsningar  
 
Namn 
Mobilnr: xxxxxxxxxx 
Epost: X 
 
Socionomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö  
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
1. Hur gammal är du? 
2. Berätta om ditt jobb.  
3. Hur ser din vardag ut?  
4. Hur länge har du arbetat enligt ett schema som inkluderar delade turer? 
5. Hur kan/kunde en delad tur se ut för dig?  
6. Är tiden mellan turerna betald eller obetald? 
 
Arbetssituation 
Tjänstens kvalité: 
7. Upplever du att du kan nyttja tiden mellan turerna som du vill? 
8. Upplever du att du har fått ha inflytande över schemaläggningen? 
9. Hur upplever du att delade turer påverkar dina prestationer i arbetet? 
10. Hur upplever du att delade turer påverkar omsorgstagarna? 
 
Arbetslaget: 
11. Hur upplever du att delade turer påverkar arbetslaget? 
12. Hur upplever du delade turer i verksamheten? 
 
Upplevelser/ Erfarenheter 
13. Hur upplever du att du får ihop arbetslivet med privatlivet? 
14. Vad har du för positiva erfarenheter av att arbeta med delade turer? 
15. Vad har du för negativa erfarenheter av att arbeta med delade turer? 
16. Vad skulle kunna göra att din upplevelse av delade turer förbättrades? 
17. Vad hade du för förväntningar på delade turer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


