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Förord 

 

Vi vill i detta förord börja med ett stort och varmt tack till våra respondenter som valt att delta 

i vår studie och ställt upp på intervjuer. Respondenterna har varit väldigt öppna och delat med 

sig av personliga tankar och reflektioner kring sitt privatliv och sin arbetssituation. Utan våra 

respondenter hade denna studie inte varit möjlig och med hjälp av den öppenhet vi mötts av 

har resultaten gett oss en större förståelse! 

Vi vill även rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Jonas Axelsson som kommit med god 

kritik och feedback! Vårt sista och kanske största tack vill vi även tacka varandra för denna 

intensiva, härliga och extraordinära tid. 

 

Författarna av denna studie har tillsammans och gemensamt deltagit, bidragit och haft ett gott 

samarbete under hela arbetsprocessen samt i alla delar av uppsatsen. Vi tar därmed 

gemensamt ansvar för vårt arbete och denna uppsats.    
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Sammanfattning  

 

Syftet med vår studie är att undersöka kvinnliga nattarbetares upplevelse av balansen mellan 

arbetsliv och privatliv samt hur de hanterar och påverkas av work-life balance i praktiken. 

Syftet med studien besvaras med hjälp av frågeställningarna: Upplever kvinnliga nattarbetare 

balans mellan arbete och övrigt liv, och om så är fallet, på vilket sätt? Upplever kvinnliga 

nattarbetare konflikter mellan deras roller i arbete och övrigt liv, och i så fall, på vilka sätt? 

 

För att öka förståelsen för det område vi valt att undersöka, redogörs för begreppsdefinitioner 

samt tidigare forskning. Den teoretisk referensram som använts som utgångspunkt för studien 

utgår från work-life balance, tillgänglighet, work-life conflict, åtgärder som främjar work-life 

balance samt flexibilitet.   

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där insamling av material har skett genom åtta intervjuer. 

Samtliga respondenter som deltagit i studien är kvinnor som arbetar permanent natt på olika 

arbetsplatser hos samma arbetsgivare.  

 

Genom vårt insamlade material så har vi med stöd av teori kunnat se olika faktorer som 

påverkar de kvinnliga nattarbetarnas upplevelse av work-life balance: det finns för- och 

nackdelar med att arbeta natt, balans upplevs olika beroende på arbetsperiod kontra ledig 

vecka, konflikter som uppstår mellan arbete och privatliv, en oförstående omgivning, det finns 

individuella strategier för att nå balans, upplevelsen av tillgänglighet från arbetsgivaren, 

förväntan om tillgänglighet från privata relationer, det finns möjlighet till viss flexibilitet, 

arbetstiderna påverkar socialt deltagande och relationer.   
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1. Inledning 
 

Work-life balance är ett omtalat och omdiskuterat område i vårt moderna samhälle och inom 

organisationer. Vårt privatliv har blivit alltmer arrangerat som en arbetsdag med inbokade 

möten och platser att vara på vid specifika klockslag (Hochschild, 2001). En organisation som 

visar att de är måna om att anställda ska finna en balans mellan arbetsliv och privatliv ses ofta 

som goda och attraktiva arbetsgivare. Detta leder till utarbetade policys och förhållningssätt 

som är tänkta att underlättar en individs varande i både den privata och den arbetande sfären. 

Work-life balance innebär den balans som en individ upplever mellan arbetsliv och privatliv. 

Balans är en individuell upplevelse och beror således på en individs preferenser och behov 

(Noon & Blyton, 2007). Balans kan upplevas genom att kunna släppa tankar på arbetet när 

man befinner sig i sin privata sfär eller tvärtom, ha möjlighet att kunna arbeta hemifrån och 

“ligga i fas” med sitt arbete. Work-life balance i sin grund utgår ifrån vårt allt modernare 

arbetsliv och de fördelar och nackdelar som följer. Idag domineras familjestrukturen av 

dubbla inkomsttagare vilket medför två personer som arbetar mot ersättning (lön) för sin 

prestation (Noon & Blyton, 2007). 

 

Hur uppleves då work-life balance om en inte delar samma schema och kalender som 

majoriteten av den arbetsföra befolkningen? Att arbeta dagskift är fortfarande normen i vårt 

konstanta vakna och aktiva samhälle. Hur blir det då för de personer som arbetar under tiden 

majoriteten av oss andra sover?  

  

Arbete utanför normal arbetstid kan enligt tidigare studier (Pearson, 2015; Albertsen et al., 

2007) påverka balansen mellan familjeåtaganden och arbetsförpliktelser. Att arbeta dagskift 

(8-17, veckodagar) är en rådande norm och det är på grund av detta vi har grunden för de 

arbete-familjescheman som finns i samhället (Pearson, 2015). Arbeten som då inte följer 

denna norm kan skapa spänning mellan arbete och privatliv. Även Kecklund et al. (2010) 

menar att normen av arbetstiden kan påverka det sociala livet och på så sätt påverka familjeliv 

och även fritidsaktiviter. Vänner kan uppleva det svårt att anpassa sig till personer som arbetar 

arbetstider utanför normen och det sociala livet kan bli lidande. Social isolering och 

svårigheter att uppfylla samhälleliga krav och övriga rollkrav kan vara konsekvenser av att 

inte tillhöra normen (Kecklund et al, 2010). Författarna menar vidare att andra aktiviteter kan 

dock fungera bättre för personer med anormala arbetstider, aktiviteter som underlättas av och 

eventuellt är beroende av en specifik form och eventuellt avvikande arbetstider. 

 

Vi vill i vår undersökning söka ökad förståelse för hur personer som arbetar permanent natt 

upplever work-life balance. Flertalet studier som gjorts undersöker hur skiftarbete i stort 

påverkar work-life balance och individens upplevda hälsa. Skiftarbete är ett vanligt 

förekommande arbetssätt och innebär att personer ofta arbetar varierande och oregelbundna 

tider och i viss mån har inslag av nattarbete. Dock finner vi det intressant att se om (och i 

sådana fall vilken) problematik som upplevs av en person som arbetar permanent natt. 

Nattarbete går emot den biologiskt inbyggda klockan gällande sömn och dygnsrytm vilket i 
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sin tur kan leda till sömnsvårigheter och sömnbesvär (Kecklund et al., 2010). Att arbeta 

permanent natt menar tidigare studier ofta är självvalt (Kecklund et al., 2010) och kan bero på 

att person har en senare dygnsrytm än andra (kvälls- och/eller nattmänniskor) och att det 

därför upplevs som “lättare” att arbeta permanent natt. Vi har då för avsikt att se vilka 

preferenser som styr valet av att arbeta natt och upplevelsen av detta i förhållande till 

privatliv. 

1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att undersöka och skapa en djupare förståelse för kvinnliga 

nattarbetares upplevelser av balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur de hanterar 

work-life balance i praktiken. 

  

 Upplever kvinnliga nattarbetare balans mellan arbete och övrigt liv, och om så är 

fallet, på vilka sätt? 

 Upplever kvinnliga nattarbetare konflikter mellan deras roller i arbete och övrigt liv, 

och i så fall, på vilka sätt? 

1.2  Begreppsdefinitioner 
 

Skiftarbete Skiftarbete innebär att individer arbetar olika tider på dygnet. Ofta i rullande 

schema och i arbetslag. Skiftarbete är vanligt inom vårdyrken samt  

industriverksamhet. 

 

Nattarbete Nattarbete är när en arbetstagare normalt utför  

minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att 

fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt 

avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. 

 

Arbetsperiod De nätter som en arbetstagare arbetar i följd med endast dygnsvila. 

 

Ledig vecka Den efterföljande ledighet efter arbetade nätter i form av veckovila. 

1.3  Avgränsning 
 

Work-life balance är ett fenomen som berör alla människor som är verksamma i arbetslivet, i 

både positiv och negativ mening. Vi har valt att avgränsa studien till kvinnliga nattarbetares 

upplevelse av work-life balance. Tidigare forskning visar att kvinnor tycks uppleva större 

obalans mellan arbets- och privatliv än män och därför har vi valt att avgränsa oss till att 

endast undersöka kvinnor. Vi vill även addera dimensionen nattarbete och undersöka dess 

påverkan på kvinnors upplevelse av balans då en stor del av den tidigare forskning har valt att 

studera hel- och deltidsanställda som arbetar dagtid. Andra tidigare studier går djupare in på 

skiftarbetes (skiftarbete med inslag av natt) påverkan för kvinnors work-life balance, vilket vi 

kan säga att vi har för avsikt att utveckla. Vi har valt att begränsa studien till området work-

life balance och inte i för stor mån behandla de hälsoaspekter och tidsaspekter som inte 
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påverkar upplevelsen av work-life balance, därav finns ingen djup redogörelse för hälsa och 

tid i denna uppsats. 

 

Vidare kommer vi i denna studie att förhålla oss till Greenhaus et al. (2003) definition av 

work-life balance och dess förhållningssätt till mätningen av balansen (se avsnitt 2.1). Vi 

kommer även att redogöra att Greenhaus et al. (2003) mätningsresultat av balans kan framstå 

objektivt medan vi anser att eftersom vi utför intervjuer i vår studie så kan även den 

subjektiva upplevelsen av balans fångas i intervjusvaren. Därefter kan den subjektiva 

upplevelsen jämföras med vad Greenhaus et al. (2003) definition säger om balansen hos 

intervjupersonerna. Avslutningsvis är det värt att nämna att denna undersökning är en 

kvalitativ studie på en liten skala som inte ämnar att generalisera till populationen utan ämnar 

att skapa ökad förståelse kring work-life balance. Eftersom att studien är av liten skala och 

inte ämnar att generalisera så innebär det att vårt resultat inte går att applicera på alla 

kvinnliga nattarbetare utan att den kan komma att skapa en ökad förståelse som kan vara till 

grund för eventuell framtida forskning.  

1.4  Disposition 
 

I undersökningens första kapitel presenteras studiens forskningsområde under rubriken 

inledning. Vidare redogör vi för studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogör vi för 

återkommande begrepp som vi vill definiera för att göra studien tydligare att förstå.  

Avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar och uppsatsens disposition. 

 

Vidare i undersökningens andra kapitel så presenteras tidigare forskning kring work-life 

balance, dess begrepp, framväxt och utveckling för att läsaren ska få en förståelse för 

problemområdet. 

 

I undersökningens tredje kapitel redogör vi för studiens teoretiska referensram, work-life 

balance. Vidare beskriver vi work-life conflict i samband med work-life balance och åtgärder 

för att uppnå balans.  

 

I undersökningens fjärde kapitel redogör vi för den metod som används i studien. Vi redogör 

för val av metod, urval, material och genomförandet av studien. Vidare beskriver vi studiens 

validitet, reliabilitet och etik. Avslutningsvis redogör vi för studiens databearbetning och 

analys. 

 

I undersökningens femte kapitel redogör vi för studiens resultat och vår analys av det 

insamlade materialet kopplat till befintlig teori.  

 

I undersökningens sjätte och sista kapitel redogör vi för vår diskussion kring teori, metod och 

resultat samt förslag till framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning      

 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kring work-life balance. Inledningsvis 

beskriver vi work-life balance som begrepp och presenterar tidigare forskning inom det 

området i syfte att skapa förförståelse inför undersökningen. 

2.1 Begreppet Work-life balance 

  

Intresset för Work-life balance har ökat som en arbetsmiljöfråga och ett populärt 

forskningsområde. En stor del som ligger till grund för detta är bekymmer kring att 

obalanserade relationer mellan arbete och familj kan resultera i negativa utfall för både 

individer, familjer och organisationer (Brough et al. 2007). Begreppet ”work-life balance” är i 

dagsläget använt på en bred skala trots att begreppet inte har en generell fastställd definition 

utan snarare en generellt uppfattad innebörd av begreppet. Vid en litteraturgenomgång kan vi 

finna flertal begreppsmässiga definitioner av work-life balance dock finns det ännu ingen 

direkt mätbarhet för denna specifika balanskonstruktion, vilket kan begränsa vår förmåga att 

fullständigt kunna undersöka fenomenet. Vid en litteraturgenomgång kan vi se att det finns tre 

vanligt förekommande definitionerna av work-life balance och den första är framtagen 

teoretiskt av Grzywacz & Marks (2000) som talar om att uppnå balans genom låg konflikt och 

högt underlättande. Den andra är beskriven av Greenhaus et al. (2003) som menar att balans 

kan uppnås genom lika fördelad tid, engagemang och tillfredsställelse i både arbets- och 

privatliv. Den sista definieringen av work-life balance är framtagen av Clark (2000) som 

menar att balans är en sammansättning av fem faktorer: tillfredsställelse i arbete, 

tillfredsställelse i hemmet, fungerande i arbete, fungerande i hemmet och rollkonflikt. 

  

Som tidigare nämnt talar Grzywacz & Marks (2000) om att work-life balance kan bäst uppnås 

genom låg konflikt och högt underlättande. Detta är vidare utvecklat av Frone (2003) som 

definierar work-life balance enhetligt med tidigare forskare. Genom denna definition så menar 

Frone (2003) att work-life balance består av två primära sfärer av inflytande benämnda som 

arbete till familj och familj till arbete samt två effekter kallade konflikt och underlättande. 

Genom detta har Frone (2003) skapat en fyrfältare av work-life balance som består av fält 

som arbete-familj konflikt, arbete-familj underlättande, familj-arbete konflikt och slutligen 

familj-arbete underlättande. Problemet med denna definition och fyrfältare är att detta 

mätinstrument är utvecklat att mäta konflikt och underlättande snarare än själva balansen i 

sig. Även om en individ mäts att ha låg konflikt och hög underlättande så innebär inte det att 

en balans mellan arbete och privatliv är uppnådd, dock skulle det resultatet visa att individen 

har goda förutsättningar för balans (Brough et al. 2007). 

  

Vidare till Greenhaus et al. (2003) definition av begreppet work-life balance som menar att 

balans kan uppnås i den utsträckning att individer spenderar jämnt fördelad tid, engagemang 

och tillfredsställelse i deras olika roller inom arbets- och familjesfären. I deras studie jämförde 

den mängd av tid spenderad i arbete med den tid spenderad för hemmet och familjeaktiviteter. 

Vidare jämför de individers engagemang i deras arbete med deras engagemang i familjesfären 

samt deras tillfredsställelse för arbete kontra tillfredsställelse i familjesfären. Enligt 
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Greenhaus et al. (2003) är work-life balance alltså uppnådd och maximerad när individer 

spenderar en likafördelning mängd av dessa tre dimensioner i både arbets- och familjesfären. 

En nackdel med denna mätning är att resultatet blir en någorlunda objektivt mätning av work-

life balance i den mening att balansen kan subjektivt upplevas annorlunda trots att 

mätinstrumentet påstår att balansen är god eller mindre god. Enligt Noon & Blyton (2007) så 

upplevs work-life balance individuellt och beror på individuella omständigheter och 

preferenser, alltså att balansen är subjektiv och kan upplevas annorlunda från varje individ. 

Ett förtydligande av detta resonemang är att Greenhaus et al. (2003) antar att balans endast 

kan uppnås när en individ spenderar likafördelad mängd tid i både arbets- och familjesfären, 

vilket inte behöver stämma. Exempelvis ifall en individ spenderar mer tid i arbetssfären än i 

hemmet så kan vi inte nödvändigtvis anta att det skulle finnas en obalans mellan arbete och 

familj för denna individ. Med detta menar vi att individen kan subjektiv uppleva god balans 

trots att tiden är olika fördelad mellan sfärerna som skulle påvisa obalans enligt Greenhaus et 

al (2003). Brough et al. (2007) argumenterar för att dimensionen engagemang snarare är en 

god förutsättning för att uppnå balans än att vara en komponent som bygger upp balans. De 

menar att exempelvis högt engagemang i arbete och lågt engagemang i hemmet kan vara en 

förutsättning till att obalans skapas mellan sfärerna men det kan inte antas att denna typ av 

engagemangbalans skulle automatiskt resultera i obalans, vilket Greenhaus et al. (2003) 

menar. Vidare argumenterar Brough et al. (2007) även här att sista dimensionen 

tillfredsställelse inte är en komponent av balans utan snarare ett utfall av att uppnå bättre 

balans då de anser att balansen kommer före tillfredsställelsen. 

  

Den sistnämnda definitionen av work-life balance som är framtagen av Clark (2000) menar att 

begreppet är uppbyggt av fem faktorer som nämns tidigare i kapitlet. Brought et al. (2007) 

argumenterar för att Clarks definition av work-life balance inte är hållbar och utav lite värde 

för forskare då det fundamentala argumentet för hans definition inte har prövats empiriskt 

ännu. 

2.1.1 Förändringar som påverkat work-life balance 

 

Work-life balance har som tidigare nämnt länge varit ett väldiskuterat område som har fått 

mer uppmärksamhet och det blir ett allt vanligare arbetsmiljöproblem som diskuteras. Noon & 

Blyton (2007) talar om fyra huvudfaktorer som bidragit till förändringar kring work-life 

balance: 

  

1.   Förändringar i deltagandet på arbetsmarknaden. Noon & Blyton (2007) menar att den 

största förändringen på arbetsmarknaden under de senaste 50 åren är ökningen av kvinnor 

deltagande. Efterfrågan på kvinnor är ett resultat av konsumtionsvaruindustrins tillväxt och 

teknikens utveckling (Wahl et al., 2011). Noon & Blyton (2007) utvecklar att detta har tillfört 

en förändring i den tidigare och traditionella synen på familjekonstellationer där familjer 

bestod av att ena familjemedlemmen är ensam inkomsttagare (generellt sett mannen i 

hushållet) och den andra har ansvar för inhemska uppgifter (generellt sett kvinnan i hushållet). 

Idag är det vanligare att se familjekonstellationer med dubbla inkomsttagare där både mannen 

och kvinnan har delat ansvar av försörjning och hushållsarbete. Dock har denna förändring 
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påverkat den tidigare formen av balans där båda parterna hade ett varsitt huvudansvar inom 

respektive sfär. Ett resultat av detta är att båda parterna måste hantera krav från både privat- 

och arbetslivet, vilket kan leda till svårigheter att skapa en god balans i båda sfärerna (Noon & 

Blyton, 2007) 

  

2.   Förändringar kring mönstret för arbetstider. Noon & Blyton (2007) beskriver att sedan 

80-talet har förändringar skett i lagstiftning som reglerar arbetstid och det har tillfört att 

människor har kortare arbetsdagar och veckor. Trots detta kan man se att arbetsdagar blir allt 

längre och att ta med arbete hem blir vanligare. En anledning till detta kan vara att 

låginkomsttagare väljer att arbeta längre dagar för att uppnå sin levnadsstandard. I andra fall 

kan det handla om att individen vill visa engagemang i hopp om att säkra sin arbetsroll eller 

eventuellt bli befordrad. Det kan även vara ett resultat av en organisationskultur som 

“tvingar” individen att arbeta längre för att det anses vara normen. Förutom att arbetsdagar 

blivit längre så blir det även vanligare att arbete tas med hem, framförallt med hjälp av 

teknikens utveckling som tillåter arbete att skötas hemifrån på ett smidigt sätt och att 

kommunikationen med arbetsplatsen kan fortgå. Detta främjar möjligheten för flexibilitet. 

Dock resulterar detta i att arbetsdagarna blir ännu längre eftersom de byggs på det arbete som 

redan utförts på arbetsplatsen och bidrar i sin tur att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir 

svårare att tyda (Noon & Blyton, 2007) 

  

3.   Förändringar i upplevelse av arbete. En stor ökning av att visstidskontrakt och tillfälliga 

anställningar utnyttjas på arbetsmarknaden har tillfört att allt fler arbetstagare upplever en 

känsla av osäkerhet. Osäkerheten grundar sig även i risken för nedskärningar och en hög 

arbetslöshet i många länder. Ett resultat av detta är att den individuella upplevelsen av att 

uppnå god balans mellan arbete och privatliv försämras genom begränsning av eventuella 

framtidsplaner baserat på trygghet i sin anställning eller ekonomi (Noon & Blyton, 2007). 

  

4.   Förändringar i privatlivet. Noon & Blyton (2007) beskriver att den sociala och kulturella 

utvecklingen har bidragit till den generella upplevelsen av obalans mellan arbets- och 

privatliv. De nämner två huvudsakliga förändringar, förändringar i familjestrukturen och i 

kulturella värderingar. Med förändringar i familjestrukturen menar Noon & Blyton (2007) att 

storleken på familjer minskar och därmed försvinner det informella systemet av barn- och 

äldreomsorg som större familjer har möjlighet att utnyttja inom familjen. Förändringar i 

kulturella värderingar visar att individer anser att de behöver högre inkomst för att leva ett 

tillfredsställande liv. Detta är ett argument för att allt fler individer förknippar skapandet av 

sin identitet och tillfredsställelse med deras konsumtion. Ett bevis för detta kan ses i ökningar 

av den generella konsumtionen (Noon & Blyton, 2007). 
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3. Teoretisk referensram 

  

I detta kapitel redogör vi för vår teoretiska referensram som ligger till grund för våra 

frågeställningar. Inledningsvis i den teoretiska referensramen beskriver vi work-life balance 

betydelse för relationen mellan privat- och arbetsliv samt dess association till begreppen 

tillgänglighet. Dessa begrepp har vuxit fram som bidragande faktorer vid hantering av balans 

mellan arbete och privatliv och är viktiga vid vår undersökning av problemområdet. 

Dessutom redogör vi för work-life conflict och Beutell & Greenhaus modell om 

inkompabilitet hos krav i arbets- och familjeroller som talar för  möjliga utfall vid hantering 

av balansen som kan leda till konflikt. Avslutningsvis redogör vi för åtgärder som finns för att 

bättre kunna hantera och uppnå balans mellan arbete och övrigt liv. 

3.1 Work-life balance 

 

Work-life balance handlar om individens förmåga att framgångsrikt bedriva deras arbetsliv 

och privatliv i samklang utan att krav från en av sfärerna underminerar tillfredsställande 

upplevelser från andra sfären. Exempelvis kan arbete göra det svårt för individen att uppfylla 

de krav som förväntas i privatlivet såsom hushållsarbete och ansvar för familj och relationer. 

Noon & Blyton (2007) menar att arbetstiden kan inkräkta på den tid som vi spenderar på 

aktiviteter eller sysslor utanför arbetet. Det fungerar även åt andra hållet att ens privatliv, 

familj och relationer kan skapa svårigheter för individen att uppfylla krav i arbetslivet. Som 

tidigare exempel att arbetstid kan inkräkta på den tid vi spenderar utanför arbete kan vara ett 

krav från antingen arbetsgivaren eller ens privatliv. Det kan handla om att individen blir 

tvungen att arbeta många långa dagar för att arbetsbördan är så stor att de blir ett krav eller att 

individen har en ekonomisk situation där det krävs extra arbetstimmar för att kunna försörja 

sig själv eller familj. Därför kan arbetsliv och privatliv ses som två olika sfärer med egna krav 

som ställs på individens roll inom respektive sfär. Krav som ställs på individen kommer inte 

från antingen ena eller andra sfären utan krav uppstår parallellt i båda sfärerna. Parallella krav 

från sfärerna gör det svårare att vara kompatibel med båda rollerna samtidigt, vilket kan leda 

till konflikt. Coser (1974) menar att dessa sfärer ställer respektive krav utan hänsyn till den 

andre sfären, vilket i sin tur gör att hanteringen av ens krav blir svårare. 

3.1.1 Work-life balance hos kvinnor 

 

Tidigare forskning som skildrar hur kön upplever och påverkas work-life balance visar i större 

utsträckning att kvinnor upplever större obalans mellan arbetsliv och övrigt liv än vad män 

gör (Frankenhaeuser et al.,1989; Lundberg et al., 1994). Emslie & Hunt (2009) menar i deras 

studie som skildrar hur kön upplever work-life balance att kvinnor talar ofta om nuet och 

huruvida deras balans är hanterbar eller inte för tillfället. Till skillnad från män i deras studie 

som ofta blickar tillbaka och talar om de tider som varit tuffast vid hantering av balans, 

majoriteten av männen upplevde endast svårigheter att balansera arbetsliv med övrigt liv i 

samband med småbarn. En av flertal orsaker till kvinnor upplever obalans i större 

utsträckning presenteras av Strazdins & Bloom (2004) som menar att kvinnor tar det 

huvudsakliga ansvaret för hushållsarbete, omsorg av barn och det emotionella arbetet i 
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hemmet. Med det emotionella arbetet i hemmet menar Strazdins & Bloom (2004) förmågan 

att lyssna på och trösta ens familjemedlemmar, visa emotionellt stöd till sin partner samt att 

upprätthålla goda familjerelationer. Detta är något vi kopplar till forskning gjort av 

Hochschild (2001) som beskriver att kvinnor genomgår tre ”skift” dagligen. Det första skiftet 

består av lönearbete och Hochschild (2001) menar att lönearbete tar upp allt mer av 

individens tid som resulterar i att familjelivet blir tidskrävande och svårare att hantera. 

Familjelivet är den sfär som Hochschild (2001) beskriver som ”det andra skiftet” där kvinnor 

tar det huvudsakliga ansvaret och ska finnas tillgängliga både fysiskt och emotionellt. 

Hochschild (2001) beskriver i sin bok hur kvinnor effektivt måste hantera hushållsarbete och 

framför allt det emotionella arbetet riktat mot barn parallellt med lågt emotionellt stöd från 

deras partner. Detta vid sidan av den tidsbrist som första skiftet skapar. Det emotionella 

arbetet beskrivet i Hochschilds (2001) forskning visar hur kvinnan i hemmet hanterar andra 

familjemedlemmars krav och bekymmer i första hand istället för sina egna krav som naturligt 

då kommer sekundära. Arbetsbelastning både från första och andra skiftet leder till att 

konflikt skapas. Här presenterar Hochschild (2001) det tredje och sista skiftet som består av 

själva hanteringen av konflikter. Denna forskning visar hur kvinnor i större utsträckning är 

allt mer benägen att ha obalans mellan arbets- och familjeliv som leder till konflikt. 

3.2 Tillgänglighet 

 

Tillgänglighet kan definieras som ”individers eller gruppers förmåga att vara disponibla i 

förhållande till någon eller något” (Bergman & Gardiner 2007; Bergman & Gustafson, 2008). 

Coser (1974) talar om arbete och familj som två ”giriga institutioner” där de båda sfärerna har 

dragkamp om individers tid och engagemang utan någon hänsyn till den andra sfären. 

Arbetsgivare i dagens samhälle har olika slags behov och krav av tillgänglighet på deras 

arbetskraft. Tillgänglighet handlar oftast om en fråga om tid och rum, vilket innebär att 

individer har en specifik arbetsplats med specifika arbetstider. Tillgänglighet kan beskrivas 

med dessa två dimensioner, en rumslig och en tidslig dimension. Den tidsliga dimensionen 

kan handla om ifall individer arbetar hel- eller deltid, obekväma arbetstider samt övertid. Den 

rumsliga dimensionen fokuserar på tillgänglighet både utanför och på den aktuella 

arbetsplatsen. Det kan även vara ifall individer tar med sig arbete hem, huruvida de är 

kontaktbara utanför arbetstid samt arbetsrelaterade resor (Bergman & Gardiner, 2007). 

 

Arbetsvillkor kan på olika sätt ses som en formgivare av den anställdes arbetsmiljö i både 

fysiska och psykosociala sammanhang. Dessa arbetsvillkor har en objektiv sfär likaså en 

subjektiv sfär. De menas att arbetskraven som en anställd stöter på kan vara en sak medan 

samma krav kan upplevas olika från individ till individ (Bergman & Ivarsson, 2010). 

Individers tillgänglighet för arbete är inte endast ett resultat av arbetsgivarens och familjens 

krav utan även ett resultat av individens egna motiv och drivkrafter. Forskning av Peiperl och 

Jones (2001) visar att  långa arbetsdagar för vissa är ett resultat av arbetsgivarens krav, medan 

andra arbetar längre på grund av egen drivkraft och motiv att arbeta mer. Dessa tenderar att 

uppfylla fler krav än de som ställs. Tillgänglighet för arbete kan alltså ses som individuell och 

frivillig och inte enbart ses som krav från arbetsgivaren. Eftersom tillgänglighet är frivilligt 

till en viss grad så kan tillgängligheten tolkas på olika sätt. Ett exempel som kan ses hos 
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deltidsarbete där vissa väljer att arbeta deltid för att kunna disponera sin övriga tid efter 

behag, medan för vissa är deltid det enda alternativet i brist på heltidsarbete. De som vill 

arbeta mer och även strävar högre visar mer tillgänglighet mot arbetsgivaren vid deltidsarbete. 

Därför kan tillgänglighet vara en möjlighet för individer att visa engagemang och lojalitet mot 

arbetsgivaren, vilket kan förbättra ens karriärmöjligheter. Bergman och Gustafson (2008) 

menar att de som visar sig mest tillgängliga för arbete är de som ofta uppnår högsta 

hierarkiska positionerna inom verksamheten. 

  

Bergman & Ivarsson (2010) menar att en viktig faktor för att uppleva god hantering av 

arbetsrelaterade krav är att lyckas förena sitt arbetsliv med sitt privatliv där även familjeliv 

kan ingå. Att få sitt arbetsliv och övrigt liv att fungera ihop är en av de viktigare 

arbetsmiljöfrågor som diskuteras i dagens samhälle. Arbetskrav kan inte längre enbart 

omfattas av det som uppstår inom ramen för arbete utan de sträcker sig längre till privatliv i 

form av tillgänglighet i och utanför arbete (Bergman & Ivarsson, 2010). Här kan även 

tillgänglighet inom familj diskuteras. När det kommer till kvinnors och mäns tillgänglighet till 

familj så visar studier förhållandevis traditionella mönster där kvinnor har det huvudsakliga 

ansvaret för det obetalda arbete i hemmet (Duncan m.fl. 2003). Som tidigare nämnt har 

tillgänglighet både en rumslig och tidslig dimension. Tillgänglighet mot familj är även den 

knuten till tid och rum och kan exempelvis handla om familjer med mindre barn som inte kan 

lämnas ensamma. Där skapas ett annat behov av tillgänglighet riktat mot föräldrar då de 

behöver föräldraledighet liksom att behöva stanna hemma för vård av sjukt barn (Bergman & 

Ivarsson, 2010). Bergman & Ivarsson (2010) talar även om en annan form av tillgänglighet 

som handlar om i vilken utsträckning föräldrar har möjlighet att vara tillgängliga för familj 

under arbetstid och hur fördelningen av ansvaret ser ut i en parrelation vid den typen av 

familjekonstellationer. Krav på individens tillgänglighet har i många aspekter ökat avsevärt 

och det kan vara svårt för individen att fördela sin tid och engagemang på ett tillfredsställande 

tillvägagångssätt. Tillgängligheten till arbete och familj är relaterade till varandra och själva 

hanteringen av denna tillgänglighet mot både arbets- och familjesfären beror på balansen 

mellan dessa sfärer.  

3.2.1 Tid: Att arbeta natt och påverkan på work-life balance 

 

I Sverige regleras arbetstid genom EU-direktiv, arbetstidslagen samt genom gällande 

kollektivavtal. Arbetstidslagen innehåller ingen direkt lag gällande när en ledighet skall 

förläggas, trots att den säger att ledig tid helst ska förläggas till helg. Lagen säger inte heller 

hur långt ett arbetspass får vara utan reglerar arbetstagarens rätt till vila. Vilan är reglerad att 

gälla både för dygn samt vecka, så kallad dygnsvila och veckovila. Dygnsvilan är reglerad så 

en arbetstagare får 11 timmars vila under en period av 24 timmar. Veckovilan innebär att en 

arbetstagare har rätt till 36 timmars sammanhängande vila under en vecka. 

För nattarbete får en arbetstagare inte arbeta mer än i genomsnitt 8 timmar per dygn i snitt 

över en fyra månaders period. På grund av denna beräkning är det därför möjligt att låta en 

nattarbetare arbeta mer än 8 timmar per arbetspass. Enligt arbetstidslagen får avvikelse från 

arbetstidslagen göras med hjälp av kollektivavtal, därav kan arbetstiderna och passens längd 
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se olika ut för olika branscher och bero på den verksamhet som arbetsgivaren bedriver. 

(Kecklund et al., 2010). 

  

Kecklund et al. (2010) menar att det är svårt att anpassa sin dygnsrytm till nattarbete och 

menar att inte ens de som arbetar permanent natt kan ställa om helt. Detta på grund av 

dagsljuset och att dagsljuset, för nattarbetare, infaller när personen skall förbereda sig för vila 

och sömn. Att arbeta natt innebär en konflikt med den biologiska klockan och under den 

senare delen av ett nattskift är kroppen inställd på att sova och där av kan prestationen 

avsevärt minska under denna tid på dygnet (Kecklund et al., 2010). Sammanfattningsvis 

menar författarna att det egentligen är emot den mänskliga fysiologin att i huvud taget arbeta 

natt.      

 

Kecklund et al. (2010) menar att det tar minst 36 timmar att ställa om dygnet från att ha 

arbetat en nattperiod till att bli aktiv på dagtid. Ett minimum på 11 timmar menar författarna 

vidare är viktigt för att kunna hinna vila, återhämtning, sömn, ta sig till och från arbetet 

etcetera. Dock förutsätter detta att det sociala livet inte prioriteras. Ofta vill arbetstagare 

komprimera sin arbetstid till att arbeta långa nattpass under sina arbetsperioder för att få en så 

lång följande ledighet som möjligt.  

 

Nattarbete går inte endast emot den biologiska klockan och den fysiska möjligheten det går 

även emot (som tidigare nämnt) vår arbetstidsnorm om att arbeta 8-17, måndag till fredag. 

Dessa udda tider, så som nattpass, påverkar således även det sociala livet och kan leda till 

social isolering och negativ inverkan på det sociala samlivet (Kecklund et al., 2010). Trots att 

permanent nattarbete ofta är självvalt och på så sätt gör det motiverande att ändra sina rutiner 

och anpassa sig till nattarbete kan det ändå leda till svårigheter för individen. Samtidigt kan 

även nattarbete ses som positivt om individen kan engagera sig i intressen och aktiviteter som 

inte kräver samordning med andra människor (Kecklund et al., 2010). Då kan arbetstiderna 

ses som en fördel och de kan vara valda av individen för att det passar för individen i sitt 

försök att lägga sitt livspussel.     

3.3 Work-life conflict 

  

Work-family conflict kan definieras som en form av rollkonflikt där kraven från arbets sfären 

och familjesfären är ömsesidigt inkompatibla med varann i något avseende. Kahn et al. (1964) 

definierar rollkonflikt som ”parallella krav som ställs där uppfyllelse av ena kravet skapar 

svårigheter att uppfylla det andra kravet”. Greenhaus & Beutell (1985) menar att rollkonflikt 

uppstår när tid ägnad åt att uppfylla krav i en roll skapar svårigheter att uppfylla krav hos en 

annan roll. Vidare talar de om att rollkonflikt även uppstår när stress från att delta i en roll 

skapar svårigheter att uppfylla krav hos i en annan roll. Slutligen menar de att specifikt 

beteende som krävs hos en roll kan skapa svårigheter att uppfylla krav i den andra rollen 

(Greenhaus & Beutell, 1985). 
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3.3.1 Konflikter som påverkar work-life balance 

 

Greenhaus & Beutell (1985) har identifierat tre huvudkonflikter mellan sfärerna: tidsbaserad 

konflikt, stressbaserad konflikt och beteendebaserad konflikt. I figur 1 presenteras en modell 

av Greenhaus & Beutell (1985) som beskriver källor till work-life conflict. Modellen menar 

att varje rollegenskap som påverkar individens tidengagemang, stress eller beteende inom en 

roll kan skapa konflikt mellan den rollen och en annan roll. I både arbets- och familjeliv 

presenteras illustrativa krav som Greenhaus & Beutell (1985) menar är krav som ställs emot 

roller inom respektive sfär. Dessa illustrativa krav som ställs på rollerna är vanligen relaterade 

till en specifik konflikt i form av tid, stress och beteende som kan ses med hjälp av pilar 

mellan krav och specifik konflikt. När dessa krav hos en roll skapar svårigheter för individen 

att uppfylla krav hos den andra rollen så blir kraven inkompatibla med varann som kan 

resultera i konflikt. Vi kan även se streckade pilar som går från tid till stress, Greenhaus & 

Beutell (1985) menar att tid och dess hantering kan även i sig vara ett krav som påverkar 

stressbaserad konflikt som även redogörs för senare i texten. Hur dessa konflikter uppstår i sin 

tur beskrivs under rubriken inkompatibla rollkrav i modellen presenterat i figur 1. Modellen i 

figur 1 beskriver även negativa sanktioner och rollframträdandens påverkan på konflikt under 

de tre boxarna. Modellen menar att rollkrav och rollkonflikt ökar och blir mer påtaglig när 

arbets- och familjerollerna framhävs och individen själv anser dessa roller som en central del 

hos ens egna personlighet. Detta på grund av att individen känner större ansvar och 

tillhörighet till sina roller vid rollframträdande. Rollkraven och konflikten förstärks även när 

det finns starka negativa sanktioner för bristande uppfyllelse av rollkrav. Med detta menar 

Greenhaus & Beutell (1985) att vid en mindre bra uppfyllelse av rollkrav som resulterar i 

någon form av negativ bestraffning så kan dessa rollkrav och konflikter förstärkas. De 

förstärks i den mening att kraven blir högre och svårare att hantera samt att negativa 

bestraffningar indikerar på ett dåligt utfört arbete som även kan bidra till att konflikten blir 

mer svårhanterad (Greenhaus & Beutell, 1985). 

Figur 1, Inkompabilitet hos krav i arbets- och familjeroller (Greenhaus & Beutell, 1985). 
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Tidsbaserad konflikt 

 

Tidsbaserad konflikt handlar om att begränsad tid kan vara svårt att hantera effektivt för att 

uppfylla kraven från olika roller. Långa arbetsdagar, oregelbundna pass och oflexibilitet i 

arbetstid har blivit identifierade som källor till konflikt i arbetslivet. Det är vanligt 

förekommande att individen måste välja att tillägna mer tid i någon av sfärerna som naturligt 

resulterar i mindre tid i den andra sfären. Detta betyder nödvändigtvis inte att någon av 

sfärerna kräver mer tid än den andra utan de kan ha liknande krav men konflikten uppstår när 

individen inte har möjlighet att uppfylla krav inom ena sfären på grund av tidsbrist. 

 

Som modellen i figur 1 presenterar så finns källor till work-life conflict både i arbets- och 

familjesfären. Inom arbete är de vanligaste källorna till konflikt identifierade som antal 

arbetstimmar i veckan och den mängd och frekvens av övertid samt oregelbundenheten i 

skiftarbete. Utöver ett stort antal arbetade timmar per vecka kan även oflexibilitet i 

arbetsschemat skapa konflikt (Pleck et al. 1980). Inom familjelivet talar Greenhaus & Beutell 

(1985) om att egenskaper hos individens familjeroll som kräver att mer tid spenderas till 

familj är en avgörande källa som kan skapa konflikt. Det kan exempelvis handla om att vara 

gift eller att ha barn. Detta resonemang stöds av resultat funna i Herman & Gyllstroms studie 

(1977) som menar att gifta individer upplever mer work-life conflict än de individer som inte 

är gifta. Herman & Gyllstrom (1977) beskriver att kvinnor upplever konflikt mellan arbetsliv 

och övrigt liv i större utsträckning än män då kvinnor tar det huvudsakliga ansvaret för 

hushållsarbete och omsorg av barn parallellt med lönearbete. Hos gifta par kunde Herman & 

Gyllstrom (1977) se en större upplevelse av work-life conflict eftersom kvinnor upplever 

dubbel arbetsbelastning med lite stöd eller en frånvaro av stöd i familjesfären. Därav upplever 

gifta individer konflikt i större utsträckning än de som inte är gifta. Resonemanget stöds även 

av en tidigare studie av Beutell & Greenhaus (1980) som menar att föräldrar med småbarn 

upplever work-life conflict i större utsträckning än föräldrar med äldre barn. Beutell & 

Greenhaus (1982) menar även att större familjekonstellationer är en källa till konflikt då större 

familjer har visats vara mer tidskrävande än mindre familjer. I deras studie kan vi även se att 

större familjer skapar konflikt huvudsakligen hos kvinnor, framförallt ifall deras partner 

fokuserar på att bygga karriär. Ett resultat av detta är att kvinnans redan höga tidskrav i 

familjesfären ökar. I en studie av Keith & Schafer (1980) så presenteras det att kvinnors nivå 

av work-life conflict är direkt relaterat till antalet arbetstimmar deras partner arbetar. En 

intressant jämförelse mellan könen kan göras till en studie av Greenhaus & Kopelman (1981) 

som menar att mäns nivå av work-life conflict inte är påverkad av ifall deras partner har 

arbete utanför familjesfären förutom när kvinnor är tjänstemän.  

  

Stressbaserad konflikt 

 

Stressbaserad konflikt uppstår när individen känner av press och höga krav i ena sfären, detta 

hindrar individen att lämna ena rollen fullt ut när de kliver in i den andra. Detta resulterar i att 

individen tar med sig eller överför stressymtom som uppstått i ena rollen till den andra rollen, 

som i sin tur gör det svårare att hantera krav i andra rollen.  
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Modellen illustrerad i figur 1 visar att krav på både arbets- och familjerollen som skapar stress 

kan bidra till work-life conflict. Burke et al. (1980) har identifierat att följande 

arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar work-life conflict: arbetsmiljöförändringar, 

deltagande i gränsöverskridande aktiviteter, bristande kommunikation och mental 

koncentration som krävs i arbetet. Enligt Greenhaus & Beutell (1985) finns det stora bevis på 

att stressfaktorer som dessa kan skapa stressymptom som spänningar, ångest, trötthet och 

depression. Enligt Bartolome & Evans (1980) så bidrar stressfaktorer som trötthet, spänningar 

och oro till att de blir svårare att uppnå en tillfredsställande familjesfär, vilket stämmer 

överens med Greenhaus & Beutells (1985) modell. Greenhaus & Beutell (1985) menar att det 

även är viktigt att notera att ett överdrivet tidsengagemang inom en roll kan leda till 

stressymptom, detta illustreras i figur 1 genom den streckade pilen mellan tid och stress. Det 

Greenhaus & Beutell (1985) menar med pilen är att långa och oflexibla arbetstimmar, 

omfattande restid och övertid kan bidra till stressbaserad konflikt likväl som tidsbaserad 

konflikt. Även fast dessa konflikter är distinkt olika så är det sannolikt att båda konflikterna 

delar gemensamma källor inom arbetssfären. Inom familjesfären är kvinnor mer utsatta för 

arbete i familjesfären som tidigare nämnt och anses fortfarande ha huvudansvaret för 

inhemska uppgifter (Noon & Blyton, 2007). Greenhaus & Beutell (1985) menar att de par 

som ger varann stöd i hemmet skyddar även varann från work-life conflict. De menar att 

stress, konflikt och frånvaron av stöd från familjen i hemmet skapar stressymptom och kan i 

sin tur leda till work-life conflict.  

 

Beteendebaserad konflikt 

 

Beteendebaserad konflikt är den sista huvudkonflikten som handlar om att de olika sfärerna 

kan ställa specifika beteendekrav på ens roll och konflikt kan uppstå när ett beteende som 

fungerar i en roll är olämpligt och inkompatibel med förväntningar gällande beteende i den 

andra rollen. Ett exempel som presenteras i Greenhaus & Beutell (1985) kan vara att män i 

ledande arbetsroller antar beteenden associerat med självförtroende, emotionell stabilitet, 

aggressivitet och objektivitet (Schein, 1973). Till skillnad från deras familjesfär så kan det 

förväntas från deras familj att männen framhäva beteenden kännetecknat av värme, 

omhändertagande, emotionell och sårbarhet. Om individen inte kan anpassa sitt beteende efter 

de förväntningar som ligger på familjerollen så är de sannolikt att individen upplever konflikt 

mellan rollerna. Detta leder till en minskad effektivitet i den utsatta rollen då individen måste 

fokusera och hantera konflikten mellan rollerna snarare än de krav som ställs av respektive 

sfär. 

3.4 Åtgärder som främjar work-life balance 

 

Vidare talar Noon & Blyton (2007) om tillvägagångssätt för att utveckla en godare work-life 

balance. En stor del av uppmärksamheten kring lösningar bakom work-life balance har 

fokuserat på en individnivå, alltså hur individer och hushåll tar beslut för att skapa en bättre 

balans mellan arbets- och privatliv. Även om detta har en central betydelse så är det viktigt att 

förstå att dessa individuella ansvar fungerar i korrelation med andra nivåer av åtgärder såsom 

samhälls- och organisatorisknivå. Vi redogör för dessa åtgärder för att beskriva hur balans 
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mellan arbete och övrigt liv kan hanteras med hjälp av fler åtgärder än de individuella 

tillvägagångssätten. Dessa åtgärder kan även kopplas till våra intervjupersoner för att se ifall 

de talar om att de själva utnyttjar mer än endast deras personliga tillvägagångssätt. 

Individnivå 

 

Individnivå handlar om individuella svar för att uppnå god balans mellan arbets- och privatliv, 

dessa svar kan anta olika former vid hantering sfärernas krav, ansvar och intresse. En vanlig 

och viktig strategi för att uppnå god balans mellan arbets- och privatliv är deltidsarbete. Detta 

är något som mestadels berör kvinnor i hushållet. I parrelationer försöker de balansera en sfär 

som handlar om strävan efter lönearbete och ett hushåll med dubbla inkomsttagare samt den 

andra sfärer som består av ansvar i privatlivet orelaterat till arbete såsom barnomsorg. Detta 

görs genom att låta ena partnern arbeta deltid snarare än heltid. Det kan ses som en modifierad 

version av det manliga inkomstmönstret där mannen i hushållet är den primära 

inkomsttagaren och kvinnan har det huvudsakliga ansvaret för inhemska och 

barnomsorgsrelaterade krav. 

  

Vidare talar Noon & Blyton (2007) om ytterligare individuella strategier där en eller båda 

partners söker arbeten  som främjar hushålls- och barnomsorgsrelaterade ansvar. Det kan 

handla om att söka till arbetsplatser som erbjuder flexibilitet eller arbeten där par kan arbeta 

under olika tidsramar, exempelvis att ena partnern arbetar dagtid medan den andre arbetar 

nattetid. Ett annat alternativ kan även vara att söka arbeten som erbjuder möjligheten att sköta 

en viss del av arbetet ifrån hemmet. Studier visar överväldigande positiva resultat på 

möjligheten att arbeta hemifrån då respondenterna i studien av Tietze m.fl. (2006) ansåg att 

möjligheten “gör livet enklare” och “så mycket mer bekvämt”. Resultatet visar även att 

många respondenter ansåg sig vara mer effektiva i sitt arbete hemifrån än på arbetsplatsen och 

ansåg att de sparar tid genom att slippa resan till och från arbetet. 

  

Avslutningsvis talar Noon & Blyton (2007) även om att individer väljer att ha mindre familjer 

och planerar barnafödande anpassat efter sin arbetssituation för att kvinnor inte ska fråntas 

möjligheten av att bygga karriär. Detta bidrar till att åldern på kvinnor vid första barnafödsel 

ökar. De talar även för att vissa individer väljer att anpassa sin livsstil efter deras 

arbetssituation. Vissa väljer att göra en geografisk förändring för att ha närmare till arbete och 

därmed dra ned på tid spenderat till och från arbetet. Andra väljer att förändra 

sin  levnadsstandard för att reducera behov av inkomst genom en enklare livsstil, vilket leder 

till att pressen och mängd av lönearbete minskar. 

Lokalnivå 

 

Sociala nätverk och lokala lösningar spelar en viktig roll i främjandet av work-life balance. 

Lokala lösningar handlar om möjligheten till omsorg för både yngre och äldre. För yngre kan 

det exempelvis handla om ungdomsaktiviteter eller fritidsgårdar som förlänger tiden som 

skolan redan tillhandahåller, alltså att föräldrar kan lämna av barn innan skolan börjat och att 

barn kan stanna kvar efter skoltid för diverse aktiviteter som skapar mer tid för föräldern. 

Dessa möjligheter gör att ett barns dagliga skoltid är mer anpassad efter en vuxens arbetsdag 
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vid heltidsarbete. För äldre kan det handla om äldreomsorg och möjlighet till transport under 

dagtid när familjen är på arbetsplatsen (Noon & Blyton, 2007). Noon & Blyton (2007) menar 

även att arbetstagare har stöd från statens lagar som reglerar arbetslivet på en politisk nivå. 

Det handlar om lagar som reglerar arbetstid och ledighet. 

Organisatorisk nivå 

 

Här talar Noon & Blyton (2007) om att organisationer kan skapa möjligheter och 

förutsättningar för deras arbetstagare som främjar work-life balance. Det kan handla om att 

utarbeta familjevänliga policys som reglerar flexibilitet vid graviditet, barnafödsel och 

barnomsorg. Det kan även handla om flexibilitet i den mån att arbetstagare har möjlighet att 

gå ned i antal mängd arbetstimmar, mer flexibla arbetstider eller att arbeta hemifrån. De 

nämner även att det är viktigt för organisationer att ha en kultur som accepterar att dessa 

förmåner utnyttjas.  

Samhälle/politisk nivå 

 

Statliga beslut och rekommendationer samt politiska åtgärder påverkar människor i allra 

högsta grad. Kopplat till work-life balance menar Noon & Blyton (2007) att lagar och regler 

för arbetsmarknaden i stort påverkar möligheten till balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Även lagar kring familjeledighet, semesterlagar och arbetsitdslagen är exempel på regleringar 

och lagar som skall underlätta och främja en individs möjlighet till balans. Samtidigt behöver 

vi också nämna att vi i svergie har starka och aktiva möjligeter till kollektivavtal som 

möjliggör för arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer att själva förhandla 

fram regler för arbetsvillkor. Ett exempel på detta är att arbetstidslagen i stort går att förändra 

i och med kollektivavtal slutna på centralnivå. Dessa kollektivavtal kan på så sätt ge anställda 

och arbetsgivare möjlighet till bättre och förmånligare lösningar anpassade efter branschen 

och förtsättningar för de anställda. Samtidigt ger också lagstiftningen ett ”golv” av förmåner 

som arbetstagare kan förvänta sig. I skandinavien har vi även förskoleverksamhet och andra 

samhällslösningar som underlättar för arbetande föräldrar att kunna kombinera arbete och 

privatliv (Noon & Blyton, 2007). Dessa samhälls- och politiska åtgärder är stabila samtidigt 

som de inte är stela. Ett exempel är att riksdagen under 2017 ställde sig bakom en motion om 

om behovet av nattöppna förskolor (riksdagen, 2017). Dagisverksamhet som bedrivs på 

kvällar, nätter och tidiga morgonar för de föräldrar som arbetar obekväma arbetstider. Nedan 

presenteras en modell som illustrerar dessa nivåer i figur 2. 
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Figur 2, Nivåer av åtgärder för work-life balance (Noon & Blyton, 2007). 

3.4.1 Flexibilitet 

  

Som nämnt tidigare under organisatoriska åtgärder för att uppnå balans så talar Noon & 

Blyton (2007) om flexibilitetens betydelse för work-life balance. Flexibilitet tog fart och växte 

fram i Sverige som fråga under 1980-talet och en diskussion om flexibla arbetstider väcktes. 

Det huvudsakliga skälet som låg till grund för diskussionen var att arbetstagare upplevde 

problem att balansera privatliv och arbetsliv, såväl kvinnor som män (Jacobs & Gerson, 

2001). Utnyttjandet av flexibla arbetstider, även kallat “flextid” var mer uppskattat och ansågs 

vara ett mer tillfredsställande sätt att hantera obalans än att reducera sina arbetstider (Becker 

& Moen 1999, Briscoe 2006). Ytterligare en form av flexibilitet som diskuterades är 

möjligheten att arbeta hemifrån eller på annan ort. Detta är ett resultat av att teknikens 

utveckling under 1990-talet där bland annat internet möjliggjorde att arbete kunde skötas på 

distans. Möjligheten till att arbeta på distans skapade förutsättningar för arbetstagare att på ett 

smidigare sätt kunna balansera deras privatliv och arbetsliv (Allvin m.fl. 2012). Det är lätt att 

anta att flexibilitet tillhandahåller möjligheten för arbetstagare att handskas med krav från 

både arbets- och familjesfären i syfte att uppnå ett stadie av work-life balance. Även om 

distansarbete skapar mer tid i hemmet och bidrar till work-life balance på sitt sätt så blir dock 

gränsen för vad som tillhör privatliv och arbetsliv svårare att tyda (Noon & Blyton, 2007).  
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4. Metod 

  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den utvalda metodiken och dess tillvägagångssätt. 

Vi kommer även att redogöra för de vetenskapliga och forskningsetiska principer och hur vi 

har implementerat dem.  

4.1 Metodval 

 

I vår undersökning har vi valt att tillämpa kvalitativ metod och därav en datainsamlingsmetod 

i form av intervjuer. Syftet med kvalitativ metod är att finna djupare förståelse kring 

individers subjektiva upplevelse av ett visst fenomen snarare än att undersöka generell 

kunskap kring dessa fenomen (Patel & Davidson, 2011). Syftet med vår studie är att 

undersöka kvinnliga nattarbetares upplevelse av balansen mellan arbetsliv och privatliv samt 

hur de hanterar och påverkas av work-life balance i praktiken. Därför anser vi att kvalitativ 

metod är mest lämpad för vår undersökning då vi söker en ökad förståelse kring 

respondenternas subjektiva upplevelser till skillnad från en kvantitativ metod som ger mer av 

ett statistiskt resultat.  

  

Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativt inriktad forskning är forskning med en 

datainsamling som fokuserar på “mjuk” data genom intervjuer och analyser. 

I vår undersökning utgår vi från befintliga teorier som sedan empiriskt prövas. Denna 

forskningsprocess kallas för deduktion där forskare utifrån befintliga teorier kan dra slutsatser 

om enskilda företeelser. Den befintliga teorin har då redan definierat vilken information som 

ska samlas in, hur tolkningsprocessen kommer att gå till och slutligen hur resultaten kan 

relateras till teorin (Patel & Davidson, 2011). 

  

I vår undersökning har vi tillämpat ett hermeneutiskt förhållningssätt till vetenskapen. Enligt  

Patel och Davidson (2011) kan hermeneutiken beskrivas som tolkningslära och är en 

vetenskaplig riktning för att studera, tolka och förstå människor. De beskriver att 

hermeneutiken i samband med kvalitativ metod handlar om djup snarare än bredd i 

undersökningen. Vidare beskriver de hur hermeneutiken är kopplat till kvalitativa förståelse- 

och tolkningssystem där forskare intar en öppen, subjektiv och engagerad roll. Forskare med 

ett hermeneutiskt förhållningssätt undersöker sina forskningsobjekt subjektiv och utgår ifrån 

sin egen förförståelse. I vår undersökning vill vi bilda en helhetsbild av problemområdet och 

skapa en djupare förståelse i samband med vår förförståelse. Genom att tolka respondenternas 

tal, skrift och handlingar kan vi skapa en djupare förståelse för deras livssituation (Patel & 

Davidson, 2011). 

4.2 Förförståelse 

 

Thurén (2007) menar att förförståelse handlar om hur individen uppfattar sin värld genom 

olika tolkningar och sinnesintryck. Förförståelse kan definieras som individens form av 

förutfattade meningar om specifika områden (Thurén, 2007). För att en individ ska ha 

förståelse för ett visst fenomen krävs en viss förförståelse. Inför en forskningsprocess är det 
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viktigt att forskare har förförståelse för genomförandet av en studie samt för 

undersökningsområdet (Thurén, 2007). De tankar och intryck samt den kunskap som forskare 

redan besitter ska ses som en tillgång och inte ett hinder för att kunna tolka och skapa 

förståelse kring forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Den gemensamma förförståelsen vi har kring området work-life balance och anormala 

arbetstider får oss att anta att nattarbetare upplever svårigheter att uppnå balans mellan arbete 

och övrigt liv. Båda författarna har själva erfarenhet av att arbeta anormala arbetstider i form 

av sena kvällar enligt rullande schema samt nattarbete och vet hur stor påverkan det kan ha 

mot ens övriga liv. Dessutom har vi båda fått en förförståelse för att kvinnor verkar uppleva 

work-life balance som ett större problem under kursens gång och därför valde vi att försöka 

fördjupa oss i detta ämne. Vi ser vår förförståelse som en styrka inför vår studie men vi är 

också medvetna av den negativa aspekten av att inte vara helt och fullt nollställd. Dock tycker 

vi att detta bidragit positivt i vårt val av teori samt framtagande av intervjuguide. I vår analys 

har vi dock varit noggranna i vår transkribering och skiljt resultat från diskussion genom 

memos och interna diskussioner för att inte blanda ihop resultat av studien med våra egna 

erfarenheter eller åsikter. 

4.3 Urval 

 

Vårt urval av respondenter grundar sig i att vi vill undersöka nattarbetare. Eftersom vi valt att 

undersöka work-life balance hos nattarbetare så finns inga fler kriteriet än att arbeta natt. 

Dock valde vi att fokusera studien mot kvinnor då enligt Noon & Blyton (2007) är kvinnor 

allt mer utsatta av konflikterna att balansera arbete med privatliv. Enligt Trost (2005) är det 

viktigt med variation men ändå samtidigt heterogent till viss del. Strategiskt urval är ett sätt 

att uppnå variation och Trost (2005) menar att i det strategiska urvalet fokuserar forskare på 

att finna variabler som skapar olikheter hos de respondenter som uppfyller undersökningen 

kriterier. Detta kan skapa en variation i ålder, kön, utbildning, bakgrund etc. Som tidigare 

nämnt är kriterierna i vår undersökning att respondenterna är kvinnor som arbetar natt. Vi vill 

inte skapa fler kriterier för våra respondenter då vi anser att dessa är tillräckliga för vårt 

problemområde. Just för temat work-life balance så vill vi inte att kriterier ska påverka vårt 

urval och i sin tur vårt resultat i allt för stor utsträckning då work-life balance är något som 

kan påverka alla individer trots variabelskillnader. Dock uppskattas variation och spridning 

bland respondenterna för att upptäcka skillnader och kunna göra jämförelser.  

  

I vår undersökning har vi valt att göra ett strategiskt urval och det innebär att vi har valt ut 

respondenter som vi antar kan besitta den kunskap och information som vi söker. Vi ansåg att 

detta var mest lämpligt för vår undersökning då vi riktar oss mot nattarbetare. Vi har även valt 

att utnyttja oss av “snöbollsprincipen” som menar att de respondenter vi redan funnit har valt 

att introducera oss till eventuellt nya potentiella respondenter (Patel & Davidson, 2011). Vi 

började sökandet efter respondenter genom vår bekantskap och lyckades genom kontakter via 

ena författarens tidigare arbetskollegor hitta nattarbetare på olika arbetsplatser hos samma 

arbetsgivare. Arbetsgivaren bedriver en privat verksamhet inom servicebranschen som har 
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öppet dygnet runt. Vi kom i kontakt med dessa arbetstagare och frågade ifall de kvinnor som 

arbetar natt var villiga att ställa upp.Vi fick 8 respondenter som har valt att delta, samtliga är 

kvinnor mellan 20-28 år med blandad civilstatus, dock var det ingen av respondenterna som 

hade barn. Detta är något vi tror kan påverka resultatet eftersom tidigare forskning menar att 

familjer med barn upplever större problematik att finna work-life balance. Under intervjuerna 

framkom det även att samtliga intervjupersoner arbetar flera nätter i sträck (antal nätter 

varierar) och sedan är lediga sju dagar i sträck (gäller alla). Arbetspassens längd varierar även 

dem mellan sex timmar och 11 timmar per arbetad natt.  

4.4 Intervjuguide 

 

Vår undersökningsmetod bestod av intervjuer med frågor formade efter att undersöka vårt 

problemområde Work-life balance. Under intervjuerna har vi valt att spela in samtalen med en 

varsin telefon. Vi informerade respondenterna om att inspelning av intervjuerna skulle ske 

samt frågade vi efter deras tillstånd, samtliga deltagare godkände detta. Det inspelade 

materialet ligger till grund för vår analys och resultat. Vid konstruerandet av intervjuguiden 

valde vi att forma frågor som grundar sig i vår teoretiska referensram. Vi konstruerade 

frågorna baserat på teorin för att kunna uppfylla vårt syfte och för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Att starkt koppla intervjuguiden och dess frågor till teori och syfte är för att 

vi ska kunna avse att vi undersöker det vi avsett att undersöka. Intervjuguiden antar en 

semistrukturerad intervjuform i syfte att skapa djupare samtal med respondenterna. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att följa en guide med förbestämda frågor där utrymme 

för eventuella följdfrågor skapas i syfte att kunna få nya nyanserade svar samt för att skapa en 

djupare förståelse. Vidare i konstrueringen av intervjuguiden så valde vi att dela upp 

intervjuerna i fyra faser: Inledning/bakgrund, arbete, privatliv och balans. Första fasen består 

av bakgrundsfrågor för att inleda intervjun på ett mjukt sätt i syfte att göra respondenten mer 

avslappnad och för att ge oss givande bakgrundsvariabler på respondenterna. Vidare i de tre 

följande faserna har vi delat upp frågor i kategorier kopplat till vår teori. Dessa kategorier 

berör områden som: Flexibilitet, tillgänglighet, work-life balance och work-life conflict. 

Vidare till utformningen av intervjufrågor så har vi valt att börja med att ställa mer öppna och 

subjektivt formulerade frågor om deras upplevelse kring ett fenomen eller egna tankegångar 

kring ett begrepp för att öppna upp för dialog. Sedan blir frågorna mer konkreta och vi ställer 

mer snäva frågor för att försäkra att vi undersöker relevant information.  

4.5 Genomförande  

 

Inför intervjuerna valde vi att inleda med en pilotintervju för att pröva vår intervjuguide och 

dess frågor. Syftet med pilotstudien var för att pröva intervjufrågornas relevans till teori och 

ifall de är användbara för undersökningens syfte. Vi ville även få en tidsaspekt på ungefär hur 

lång respektive kort intervjun skulle vara. Efter detta bearbetades intervjuguiden en sista gång 

inför de kommande intervjuerna. 

  

Till att börja med bestämde vi möte med respondenterna där de själva fick lägga fram förslag 

på tid och plats som vi anpassade oss efter. Samtliga åtta intervjuer skedde på respondenternas 
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arbetsplats, respondenterna verkade anse att detta som smidigast. Respondenterna fick även 

enligt valmöjligheten ovan välja om de ville utföra intervjun under arbetsvecka eller 

ledigvecka. De flesta intervjuer skedde dock under ledig vecka. Intervjuerna skedde i ett 

enskilt rum där endast vi som intervjuare och dåvarande respondent befann oss och 

intervjuernas längd varierade beroende på respondenternas svar men blev ungefär mellan 30-

60 minuter långa. 

  

Vidare bestämde vi oss att båda skulle närvara under intervjuerna samt att utnyttja bådas 

telefoner som diktafoner för inspelning av intervjuerna. Detta i syfte att höja kvaliteten av 

undersökningen då vi lyckas fånga alla detaljer av intervjun och för att undvika tekniska fel 

ifall en inspelning skulle försvinna eller vara otydlig. Vidare ansåg vi det bäst lämpat att båda 

författarna är närvarande under intervjuerna då vi är två individer med olika förförståelser 

som har olika subjektiva uppfattningar för att tolka respondenterna. Detta även i syfte att 

stärka trovärdigheten i studien. Vi bestämde oss även då att en av oss fokuserar på att vara 

styrande i intervjun genom att utgå från intervjuguiden och fokusera på genomförandet av 

intervjun medan den andre fokuserar på att aktivt lyssna på respondenten och läsa av 

kroppsspråk, ta anteckningar och uppmärksamma de detaljer som en intervju annars kan 

missa. Detta för att uppmärksamma alla de olika aspekter som ett samtal innehåller. Att vara 

två intervjuare ger också ett stöd i om exempelvis om den som leder intervjun tappar bort sig 

eller behöver stöd under intervjutiden. För att inte skapa förvirring hos respondenten 

tydliggjorde vi hur intervjun var avsedd att gå till, att vi alltså berättade för respondenten vem 

av författarna av denna studie som skulle leda intervjun och vad den andre personen hade för 

uppgift. Detta för att göra respondenten så bekväm i situationen som möjligt och veta om 

upplägget då ingen av respondenterna tidigare deltagit i en sådan här typ av studie. Båda 

författarna var under samtliga intervjuer välkomna att ställa de följdfrågor som ansågs 

relevant till respondentens tidigare svar, för att inte missa något viktigt eller viktig följande 

tanke. Att vara två var också bra ur den synvinkeln att under en intervju kan samtalet glida 

ifrån undersökningsområdet vilket underlättades av att intervjuperson nummer två kunde 

bryta in och ställa en fråga som återförde intervjun till sitt ursprungliga syfte.  

4.6 Analys av data 

 

Som tidigare nämnt så spelades varje intervju in med två mobiltelefoner som agerade 

diktafoner. Att vi använde båda telefonerna var för att säkerställa kvaliteten av varje intervju 

samt undvika risken att för eventuella tekniska problem. När intervjuerna var klara så 

transkriberades allt material och vi fördelade intervjuerna så båda transkribera ungefär hälften 

var. Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant (rad för rad, ord för ord) efter deras svar 

och även eventuella pauser, tveksamheter och skratt i syfte att undvika möjliga missförstånd 

vid analys av materialet. Detta tillvägagångssätt bidrog till att transkriberingen blev noggrann 

och minimerande felformuleringar och utan författarens egna tolkningar. Under denna tid 

skedde även löpande analyser i samband med transkriberingen där vi tog vara på ett tips av 

Patel & Davidson (2011) att skriva ned tankar och ideer som uppstod under 

databearbetningen. Detta för att kunna gå tillbaka och se vilka tankar som uppstått över tiden. 

En annan fördel med att bearbetningen skedde nästan direkt efter intervjuerna var att 
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undersökningen satt färskt i minnet. Detta skapar ett “levande” förhållande till materialet, 

vilket vi anser stämma då ens ideér och tankar fortfarande satt färskt kvar i minnet från dessa 

intervjutillfällen. Att göra transkiberingen i så pass direkt anslutning till intervjuerna som var 

möjligt gjorde även att vi kunde notera karaktären av exempelvis de skratt som skedde under 

intervjun. 

  

Efter att transkriberingen var färdigställd så skrev vi ut allt textmaterial från intervjuerna och 

började bearbeta texterna. Vi sparade original transkriberingarna på datorn för att hålla dem 

sanna och skrev ut kopior som vi bearbetade. Ytterligare ett tips av Patel & Davidson (2011) 

var att skriva ut dessa texter med goda marginaler mellan textraderna för att kunna anteckna i 

samband med bearbetningen. Varje intervjutext bearbetades var för sig i syfte att skilja 

intervjupersonernas svar var för sig på ett strukturerat sätt. I början av bearbetningen valde vi 

att markera ut våra fyra faser som beskrivs i intervjuguiden för att tydligt se vilken del av 

textmaterialet som tillhör vilket område. Vidare använde vi oss av kategorier som Flexibilitet, 

tillgänglighet, work-life balance och work-life conflict som beskrivs i intervjuguiden för att 

tydligt dela upp vilka begrepp och svar som är kopplade till respektive område. Vid 

databearbetningen i samband med dessa kategorier så fann vi intervjusvar som innehöll 

begrepp som vi kopplar till respektive kategori på ett relevant sätt. Vidare markerade vi 

individens beskrivelse av deras upplevelse inom ett visst område som vidare kunde kopplas 

till en av de fyra kategorier. Detta för att kunna finna svar relevanta till vår teori på ett smidigt 

och strukturerat sätt. Majoriteten av frågorna i intevjuguiden tillhörde redan en kategori sedan 

tidigare. Detta underlättade vår bearbetning på så sätt att vi ofta fann svar relaterade till ett 

specifikt område under en redan satt kategori.  Men hjälp av denna bearbetning har vi kunnat 

finna mönster i svaren hos intervjupersonerna samt rensa undersökningen från icke relevanta 

svar. Med icke relevanta svar menar vi att i vissa frågor som hade en bristande formuleringen 

eller för stor tolkningsmöjlighet, inte gav oss svar på frågan utan svar som hamnade utanför 

undersökningsområdet. 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

 

Först är det viktigt att ta reda på ifall vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga ta 

reda på ifall vi har god validitet. Vidare är det viktigt att ta reda på ifall vi undersöker det vi 

vill på ett tillförlitligt sätt, alltså ifall vi har en god reliabilitet. Som tidigare nämnt har vi 

genomfört intervjuer i vår studie och dessa är vårt datainsamlingsinstrument. När en talar om 

validitet är det viktigt att göra en analys av innehållet i datainsamlingsinstrumentet, alltså att 

se över frågornas formulering i intervjuguiden för att bedöma att studien undersöker det som 

avses att undersöka. Detta för att finna innehållsvaliditet.  

 

I vår studie har vi tagit fram viktiga begrepp relaterade till work-life balance från teorin som 

vi operationaliserade till frågor i intervjuguiden i syfte att försöka säkerställa att det är work-

life balance vi undersöker. Operationaliseringen av fenomenet work-life balance har 

genomförts noggrant som möjligt i syfte att uppfylla detta på ett korrekt sätt, vilket kan leda 

till en högre reliabilitet. Enligt Patel & Davidson (2011) är det bra att pröva instrumentet på 

en grupp likartad den grupp som egentligen ska undersökas i syfte att jämföra resultatet för att 
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se giltigheten i det som ska undersökas. Som tidigare nämnt valde vi att utföra en pilotstudie 

för att pröva vår intervjuguide i olika aspekter, dock sparades inget resultat från pilotstudien 

som kan jämföras med en aktuell intervju.  

 

Under pilotintervjun så upptäckte vi vissa frågor kunde upplevas som någotlunda riktade eller 

styrande. Dessa frågor upplevdes riktade i den mening att det tolkas som att vi som forskare 

gjort tidigare antagande som speglades i frågornas formulering. Frågorna speglar en tolkning 

att vi gjort antaganden att respondenter redan upplever ett fenomen och därav ställer frågor 

som undersöker hur det upplever fenomenet snarare än ifall de upplever fenomenet. Dessa 

frågor fick omformuleras då vi inte gjort tidigare antaganden och för att avse att vi undersöker 

de vi vill undersöka, som i sin tur även kan stärka studiens validitet. Även om vi som forskare 

skulle gjort tidigare antaganden är detta inte något som ska speglas i intervjuguiden då 

mätinstrumentet blir missvisande och undersöker fel. Vidare upplevde vi även att 

intervjuguiden var alldeles för lång och bestod av flera frågor som fick pilotrespondenten att 

upprepa liknande tidigare svar. Därför valde vi att korta ned intervjuguiden genom att ta bort 

likartade frågor som undersökte samma område. Vi omformulerade även frågor som 

uppmärksammades ha ett ja-eller-nej-svar. Då vi i studien vill undersöka känslan av 

upplevelse så är inte ja-och-nej-svar det vi i första hand vill ha. Om ett ja-eller-nej-svar skulle 

komma ville vi underlätta genom rätt frågeformulering att respondenten själv väljer att 

förklara och utveckla sitt svar. De ändringar som gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun 

upplever vi skapade en tydligare intervjuguide med bättre formulerade frågor i förhållande till 

undersökningsområdet och vårt syfte, vilket i sin tur kan påverka studiens validitet i positiv 

bemärkelse. 

 

Reliabilitet kan definieras som instrumentets tillförlitlighet enligt Patel och Davidson (2011) 

och handlar om hur väl instrumentet undersöker studiens problemområde. Fel som uppstår vid 

undersökningen är ett resultat av brister i tillförlitligheten hos instrumentet. Vid kvalitativ 

metod finns det inget regelrätt mått på reliabiliteten utan det är vanligare vid kvantitativ 

metod där det finns färdiga mått för datainsamlingsinstrument. Dock finns det andra sätt att 

försäkra undersökningens reliabilitet.  

 

Vid intervjuer är undersökningens reliabilitet starkt relaterad till intervjuarens förmåga då 

intervjuaren skapar en bedömning när de registrerar respondenternas svar och här kan olika 

tolkningar och bedömarfel uppstå. Detta innebär att en god förutsättning för reliabiliteten är 

att intervjuaren har haft tidigare träning. Under våra år som studenter har vi haft tidigare 

övningar och examinationer som bestått delvis av att både genomföra enkäter, intervjuer och 

observationer som kan bidra till en god grund inför denna undersökning. Vidare finns det 

även andra tillfälligheter (som inte berör oss som forskare) som kan påverka undersökningens 

reliabilitet. Dessa tillfälligheter är faktorer som kan påverka att respondenternas svar inte 

förhåller sig sanningsenliga, vilket är en brist i mätinstrumentet som avser att fånga 

sanningsenliga svar. Tillfälligheterna kan vara störningsmoment under intervjuerna som 

påverkar respondentens befinnande i den mening att respondenten kan uppleva exempelvis 

stress eller nervositet. Dessa störningsmoment kan vara allt ifrån brister i lokalen där 

intervjuerna hölls, i form av dålig belysning eller buller och annat oljud till tidspress eller 
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eventuella avbrott som stör intervjun. Vi försökte förhålla oss till dessa typer av 

störningsmoment på bästa sätt genom att försöka skapa en frånvaro av tänkbara 

störningsmoment samt att hålla intervjuerna konsekventa till varann. Under intervjuerna var 

det inga noterbara störningsmoment som rubbade intervjuernas genomförande samt upplevde 

vi att respondenterna förhöll sig fokuserade på intervjun under dessa tillfällen. Ett annat sätt 

att försöka försäkra reliabiliteten i undersökningen är att ha en ytterligare person närvarande 

vid intervjuerna som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Syftet med detta är 

för att se ifall svaren som registrerades av båda intervjupersonerna stämmer överens och detta 

skapar ett mått på reliabilitet som kallas “interbedömarreliabilitet” (Patel & Davidson, 2011).   

 

Ytterligare ett sätt att kontrollera denna interbedömarreliabiliteten är genom att spela in 

intervjuerna då verkligheten blir lagrad och vi har möjlighet att få denna verklighet 

återberättad så många gånger som behövs för att försäkra att vi uppfattat allt på ett korrekt sätt 

(Patel & Davison, 2011). Detta var något vi utnyttjade under våra intervjuer som tidigare 

nämnt genom att dela upp att ena forskaren fokuserar på att styra intervjun medan den andra 

lyssnar aktivt och inflikar med eventuella ingångar. Detta var främst för att genomföra en 

intervju med god struktur men även hålla oss konsekventa för att inte låta oss som forskare 

påverka studiens resultat. Som tidigare nämnt spelade vi även in intervjuerna med hjälp av två 

telefoner agerande diktafoner och här stärks reliabiliteten i och med att risken för att det 

inspelade materialet skulle ha dåligt kvalité, försvunnit eller dylikt minskas. Därav anser vi att 

vi har goda förutsättningar för att försäkra studiens reliabilitet. Genom att försäkra att 

interbedömarreliabiliteten är god kan vi bortse från felvärden i respondenternas svar och börja 

tolka och analysera respondenternas svar som sanna värden. 

4.8 Etik 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra stycken etiska huvudkrav som måste uppfyllas 

vid en undersökning. Syftet med dessa forskningsetiska principer är att skydda individer. De 

fyra kraven enligt vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

1.  Informationskravet innebär att forskare ska informera undersökningens respondenter om 

syftet av undersökningen och respondenternas deltagande. För att uppfylla detta krav har vi i 

vår studie valt att först informera deltagarna vid första kontakt vad för slags studie vi vill 

genomföra och dess syfte. Sedan valde vi att inleda våra intervjuer med att respondenten i 

lugn och ro får börja med att läsa ett försättsblad som beskriver vår studie och dess syfte. 

Avslutningsvis på försättsbladet så får även respondenten information om att medverkan är 

frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång samt att de har möjligheten att 

avstå frågor de inte vill svara på. De fick även underteckna för att visa sitt samtycke och 

bekräfta sin medverkan. 

  

2.  Samtyckeskravet innebär att respondenterna har själva rätt att bestämma över deras 

medverkan i studien. Det ska tydligt framgå att deltagarna är helt frivilliga att delta och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. En deltagares avbrott av 
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medverkan ska utan någon slags negativ påföljd. Även här valde vi att bekräfta respondentens 

samtycke muntligt i början av inspelningen. 

  

3.  Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas medverkan inte ska vara möjliga att spåra 

utifrån studien och eventuella personuppgifter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dessa. Här gäller det att vara noga med i sin framställning av respondenterna och deras 

svar i studien så att respondenterna ej går att identifiera i syfte att förhålla dem anonyma. Här 

tydliggjorde vi det för respondenterna att deras identitet kommer att vara anonym och 

konfidentiell under studiens gång samt i presentationen av resultatet. Det är endast vi som 

författare som kommer besitta denna vetskap. Vi informerade även respondenterna om att den 

information som kommer att presenteras är deras ålder och civilstånd samt att respondenterna 

kommer att uppges med fiktiva namn i studien. Det tidigare inspelade materialet kommer 

även att raderas efter att transkriberingen är färdigställd samt kommer transkriberingen 

raderas när studien är färdigställd. 

  

4.  Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen från respondenterna endast får 

användas för forskningsändamål. Vi beskrev tydligt för våra respondenter att all insamlad 

information från undersökningen endast kommer att användas till studiens syfte. 
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5. Analys och resultat 

Syftet med vår studie har varit att undersöka och skapa en ökad förståelse för hur 

nattarbetande kvinnor upplever balans mellan arbetsliv och privatliv när de arbetar under 

tiden som många andra sover. Vi vill söka svar på om anormala arbetstider skapar balans 

eller obalans för intervjupersonerna och ytterligare se om de upplever någon form av work-

life conflict. I detta kapitel redogör vi för den analys och det resultat som framkommit av 

studien. Kapitlet i sin helhet besvarar våra frågeställningar och uppfyller på så sätt vårt syfte 

med studien. Det första avsnittet behandlar upplevelsen av work-life balance, arbetstidernas 

eventuella påverkan  samt om arbetssituationen påverkar upplevelsen av balans. Av detta 

följer även resultatet kring flexibilitet och tillgänglighet för de nattarbetande kvinnorna. 

Därefter handlar nästa avsnitt om den work-life conflict som kan uppstå vid skapandet av 

balans mellan arbete och övrigt liv. Det tredje och sista avsnittet presenterar de resultat som 

framkommit gällande de åtgärder som individen använder sig av för att skapa balans mellan 

arbetsliv och privatliv. 

5.1 Upplevelsen av att arbeta natt och finna work-life balance 

  

Det insamlade materialet visar att det finns spridda tankar kring hur work-life balance upplevs 

bland respondenterna. Respondenterna menar att de upplever en fungerande balans mellan 

arbetsliv och privatliv men samtliga respondenter argumenterar för att de inte vet om den är 

bra eller inte. Flera intervjupersoner menar att arbetstiderna påverkar privatlivet och att 

nattarbete i låg grad förstås av omgivningen. Genom materialet kommer vi vidare även fram 

till arbetstidens påverkan på familjeliv och sociala relationer. Noon och Blyton (2007) 

argumenterar att balansen mellan arbetsliv och privatliv är individuell och så även individens 

olika strategier för att nå en tillfredsställande balans. Att balansen upplevs som, och 

strategierna för att nå balans är individuella så påverkas detta i sin tur av individens 

erfarenheter och livssituation. Vidare menar Noon och Blyton (2007) att om den ena sfären 

(arbetsliv eller privatliv) går ut över den andra kan en obalans uppstå vilket i sin tur kan 

påverka individens upplevelse av balans. Intervjupersonerna har själva valt att arbeta natt 

vilket underlättar beslutet av att anpassa sig och sina rutiner till nattarbete (Kecklund et al., 

2010). I intervjumaterialet ser vi både upplevda fördelar och nackdelar med arbetstiderna 

kopplade till work-life balance. 

5.2 Att arbeta natt 

 

Under intervjuerna framkommer det att intervjupersoner menar att de har en senare 

dygnsrytm och är så kallade ”kvälls/nattmänniskor”. Därav anser de att nattarbete passar för 

deras individuella förutsättningar och påverkar deras val av att arbeta natt. Vidare berättar de 

intervjupersoner som inte ser sig som varken dag- eller kvälls-/nattmänniskor att de har 

fritidsintressen som antingen helst utförs på dagtid eller som uppskattar flera lediga dagar i 

sträck. En av intervjupersoner har ett eget företag vid sidan om anställningen vilket gör att 

personen upplever det lättare att kunna boka in kunder på de lediga dagarna som följer av 

nattarbete. 
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Jag tycker att det passar bra att jag kan boka in kunder mellan 

exempelvis måndag till fredag istället för att säga att jag är tillgänglig på 

kvällstid och helgen. Ofta passar det bättre in för mina kunder… 

(Intervjuperson 3) 

  

Andra intervjupersoner är tvingade att utföra en del uppgifter som hör till det egna intresset 

under dagtid, vilket möjliggörs genom att arbeta natt. En intervjuperson berättar: ”... efter 

jobbet åker jag direkt till stallet och släpper ut mina hästar vilket jag inte kunnat göra med ett 

vanligt jobb” (intervjuperson 1)  

Vidare upplevs också nattarbete som fritt i den mån att det även innebär ensamarbete, vilket 

leder till friheten att sköta sig själv och i den mån det går planera sitt eget arbete. 

 

… vi har våra fasta rutiner och saker som måste utföras, men i övrigt 

lägger vi upp natten själva och har våra egna arbetssätt. Det är på det 

sättet väldigt individuellt hur vi ”nattare” arbetar. (Intervjuperson 2) 

  

Som Noon och Blyton (2007) menar är upplevelse av work-life balance individuellt och beror 

på en individs egna uppfattningar om att ha balans eller obalans mellan arbetsliv och privatliv. 

Den ena sfären kan påverka den andra i å ena sidan positiv å ena sidan negativ bemärkelse. 

För de intervjuade nattarbetarna ses fördelarna med att arbeta natt att de har möjlighet att 

sköta sina privata intressen, bisysslor och fritidsintressen under dagtid eller under en längre, 

sammanhängande ledighet. En intervjuperson menar att hon ser det som ”minisemester”: 

  

… jag har möjlighet att kunna resa och åka på kortare resor oftare än 

personer i min närhet. Hur mycket jag egentligen utnyttjar den 

möjligheten är väl frågan, men att bara ha den känslan och möjligheten 

gillar jag. (Intervjuperson 2) 

 

I det insamlade materialet kan vi även finna att respondenterna upplever vissa nackdelar med 

att arbeta natt. De mest utmärkande nackdelarna tolkar vi är; bristande förståelse för 

nattarbete av personer i ens närhet, svårighet att vända dygnet samt att sociala aktiviteter i 

privatlivet kan bortprioriteras.  

 

Ett upprepande mönster genom intervjuerna var att flera menade att det finns en bristande 

förståelse från personer i ens närhet om hur det är att arbeta natt. 

  

Många verkar glömma att jag arbetat 11 timmar under natten bara för att 

de själva legat och sovit. Så bara för att jag är vaken en stund på 

morgonen eller på kvällen innan jag börjar arbeta så räknar kompisar 

med att jag ska vilja ses och exempelvis äta middag. Jag vill ses men jag 

orkar inte. (intervjuperson 5) 

  

Vidare upplever intervjupersoner att det är svårt att vända tillbaka dygnet från att ha arbetat 

natt till att börja sova på natten. 
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… vi börjar arbeta 20.00 på kvällen och går av 07.00 på morgonen. Det 

bästa är att sova ett par timmar och sedan vara vaken hela dagen för att 

kunna sova sen på kvällen. Ofta blir det ändå så att jag inte går upp 

förens på eftermiddagen och inte vänder tillbaka dygnet riktigt. 

(intervjuperson 6) 

  

Respondenter menar att det tar tid att vända tillbaka dygnet efter en avslutad nattperiod samt 

att det tar tid att vända tillbaka från dagaktivitet till nattaktivitet.  En intervjuperson berättar: 

”… vi är lediga i sju dagar men nästan två dagar går åt till att vända fram- och tillbaka 

dygnet… ” (intervjuperson 5). Även de respondenter som menar att de har en senare 

dygnsrytm och på sätt är kvälls- och/eller nattmänniskor gör en vändning av dygnsrytm under 

den lediga perioden. Enligt intervjuerna går åtminstone två lediga dagar bort till att försöka 

vända dygnet. Att vända dygnet görs för att kunna delta och medverka i aktiviteter som är 

ordnade till dagtid (Kecklund et al., 2010). Som en ytterligare intervjuperson uttrycker det: 

”visst vore det enklare med ett vanligt 8-17 måndag till fredag-jobb, men jag tror inte det 

skulle passa mig” (intervjuperson 3). 

5.2.1 Arbetsperiod och ledig vecka 

 

Som Coser (1974) menar så ställer arbetssfären och den privata sfären krav utan hänsyn till 

den andra vilket kan påverka individens hantering av kraven i de båda. Med detta i åtanke kan 

vi koppla denna tanke till de intervjusvar gällande hanteringen av work-life balance. Ett 

tydligt mönster för samtliga intervjupersoner är de skillnader som finns mellan en 

arbetsperiod och en ledig vecka. Under arbetsperioden upplever de intervjuade att det är fokus 

på arbete, sömn och de aktiviteter samt hushållsrelaterade åtaganden som måste utföras såsom 

att handla mat och städa. Under den lediga veckan utförs sociala aktiviteter och sådant som 

intervjupersonen finner tillfredsställande i den privata sfären. Med återkoppling till Coser 

(1974) så tycker vi oss genom detta resultat se att hantering av de krav som ställs i de olika 

sfärerna hanteras genom att dessa, i möjlig mån, separeras från varandra och sköts på en 

varannan veckas basis. 

5.2.2 Work-life balance under arbetsperiod 

 

Under arbetsperioden menar intervjupersoner att den största delen av tiden går åt till arbete, 

sömn och de måsten som finns i vardagen. Här upplever intervjupersoner att en viss social 

isolering uppstår och att det är svårt att orka med sociala aktiviteter. Intervjuperson berättar: 

“... under arbetsveckan är det helt fokus på jobb och jag åker till och med in tidigare t ill jobbet 

för att hinna göra saker innan jag börjar så jag ligger i fas” (intervjuperson 5). Ytterligare en 

intervjuperson berättar skrattandes: “Det enda som jag gör under min arbetsvecka är att 

arbeta, sova och förbereda mig för arbete igen” (intervjuperson 2). Intervjupersoner med en 

krävande fritidssysselsättning som kräver dagligt engagemang menar att detta utförs för att 

det måste göras just varje dag. Hon menar även att hon bortprioriterat vissa uppgifter kopplat 

till intresset för att hon behöver vila och återhämtning mellan arbetspassen.   
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Detta stämmer väl överens ihop med det som Kecklund et al. (2010) menar med social 

isolering som kan förekomma samt bortprioritering av sociala aktiviteter. Social exkludering 

är också något som vi tycker oss kunna tolka genom intervjusvaren. Med social exkluderingen 

menar vi att flera av intervjupersonerna upplever att de inte blir bjudna eller inräknade i 

samma mån som innan de började arbeta natt. Samtidigt anser de inte att detta är något 

konstigt då de själva bortprioriterar sociala aktiviteter i större grad än innan nattarbete.   

  

Under arbetsperioden menar intervjupersonerna att det är fokus på arbete, sömn och de 

måsten som behöver utföras. Vidare menar respondenterna att de inte prioriterar sociala 

aktiviteter och deltagande i dessa under sina arbetsperioder. Detta i sin tur anser de påverkar 

deras sociala relationer och privatliv i negativ mening. Detta stämmer överens med det som 

Kecklund et al. (2010) nämner om att en person som arbetar skift och nattpass kan bli socialt 

isolerade och ett minskat deltagande i sociala aktiviteter. 

  

Intervjupersonerna menar att omgivningen i stort accepterar nattarbetet men ändå är 

oförstående till det. Som exempel kan nämnas den trötthet och känsla av att orken inte räcker 

som de intervjuade nattarbetarna kan känna under en arbetsperiod. En intervjuperson berättar:  

 

Jag har sagt till mina vänner att de inte ska höra av sig under min 

arbetsvecka för jag orkar inte hitta på någonting. (Intervjuperson 5) 

 

Samma intervjuperson menar också att många sociala aktiviteter innebär kvällsaktiviteter och 

att det då krockar med arbetspassets början och den tid som går åt till att förbereda sig inför 

arbete. Intervjupersonerna menar att förståelsen ser annorlunda ut beroende på om det är 

familj eller vänner som vi talar om. Familjen menar de har lättare att förstå än de vänner och 

bekanta som befinner sig utanför de närmsta sociala relationerna, alltså mer i den sociala 

periferin.  

5.2.3 Work-life balance under ledig vecka 

 

Under den lediga perioden som för samtliga intervjupersoner är en sammanhängande vecka 

(sju dagar) menar alla intervjupersoner att sociala aktiviteter står i fokus. Det bortprioriterade 

området blir alltså under denna vecka i fokus. Något som kom fram under intervjuerna var att 

respondenterna upplevde och refererade sig själv som en “varannan-vecka-kompis”, under sin 

arbetsperiod var hon helt i sitt ”arbets-mood” medan under den lediga veckan fokuserade på 

vänskapsrelationer. Detta innebär som ett socialt schema av aktiviteter vilket kan innebära en 

oförståelse i att en person endast vill vara hemma och ta det lugnt för återhämtning. En 

intervjuperson berättar: 

  

… det är svårt för vänner och familj att förstå att jag bara vill sitta 

hemma i soffan och ta det lugnt och spela candy-crush 

(applikationsspel). De menar att vi borde passa på eftersom jag är ledig. 

(intervjuperson 7) 
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En intervjuperson med sambo menar att partnern förväntar sig att hon ska göra mer i hemmet 

under sin lediga vecka, som hon inte hunnit under sin arbetsperiod. Detta upplevs som givet 

då partnern tagit mer ansvar i hemmet under arbetsperioden samtidigt som det kan upplevas 

stressande. Hon berättar: “... men när jag har min lediga vecka så får jag en lista på saker som 

jag ska göra under veckan” (intervjuperson 1). Samtidigt menar intervjupersonerna (se avsnitt 

4.2) att det tar nästan två dagar att vända dygnet vilket i praktiken menar att de lediga dagar 

som utnyttjas för aktivitet uppfattas vara fem stycken.  

5.2.4 Arbetssituationens påverkan på work-life balance 

 

Arbetet är ordnat för att verksamheten skall hålla öppet dygnet runt och det finns fasta rutiner 

för de som arbetar dag samt för de som arbetar natt. Intervjupersonerna menar att det finns 

uppgifter som helt enkelt inte kan utföras på dagens som måste ske under natten. Samtliga 

intervjupersoner arbetar ensamma under större delen av sina arbetspass vilket innebär krav på 

den enskilda arbetstagaren. Arbetstagaren har även eget ansvar över de uppgifter som ska 

utföras och lösningar på eventuella problem. De har en företagskultur där eventuella 

arbetsuppgifter som inte hinns med kan överlämnas till nästkommande arbetstagare 

(skiftarbetare).  

 

Våra intervjupersoner menar att det finns möjlighet att påverka arbetsschemat om alla som 

arbetar nattpass är överens. I första hand är det arbetspassens förläggning som kunnat 

påverkas. Som en intervjuperson berättar:  

 

... när exempelvis schemat skulle göras om fick vi vara med och tycka 

till om vilka nätter som skulle vara fyra och vilka som skulle vara tre 

(sammanhängande arbetsperiod). (Intervjuperson 2) 

 

Detta tycker respondenterna ger en känsla av kontroll och möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Arbetstider som arbetstagaren själv varit med och bestämt kring ger en positiv 

reaktion från arbetstagaren (Kecklund et al., 2010) vilket i längden kan bidra till 

välbefinnande. 

 

Något som framkommer tydligt är den gemensamhetskultur som förekommer där alla är 

vänliga och vill varandras bästa. Något som framkom är dock en viss oförståelse från 

dagarbetande kollegor som anser att det är skillnad om en nattarbetare kommer för sent än om 

en dagarbetare kommer försent. En intervjuperson berättar: 

 

... det finns även oförståelse från ”dagarna” (dagarbetare) om jag 

kommer försent till jobbet, de förstår inte att det är min morgon och att 

jag kan försova mig och vara morgontrött klockan åtta på kvällen. 

(Intervjuperson 8) 

 

Även här ser vi en koppling till vad udda arbetstider kan spela för roll i den uppfattning som 

normen om ett 8-17 arbete kan innebära trots att även kollegorna arbetar i skift och därmed 

även udda/obekväma arbetspass.  
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Flera av intervjupersonerna har kollegor som sedan tidigare är eller under arbetstiden har 

blivit mer än bara kollegor. Att arbete innebär mer än bara en arbetsplats och såväl kan 

innebära att sociala relationer växer sig starka och att arbetsplatsen fungerar som en social 

knutpunkt är en utveckling som skett (Hochschild, 2001). Här ser vi en spridning i 

intervjusvar som gäller om respondenternas upplevda grad av tillgänglighet skiljer sig 

beroende på om det är en kollega som även är en vän som hör av sig efter arbetstid eller om 

de endast ser personen som en kollega. 

5.3 Tillgänglighet 

 

Våra intervjupersoner menar att de finns tillgängliga utanför sin arbetstid för sin arbetsgivare 

och kollegor. Dock ser vi spridda intervjusvar i vilken mån som de är tillgängliga. Under den 

lediga veckan menar intervjupersonerna att de är tillgängliga för frågor som gäller om man 

kan ställa upp och arbeta vid exempelvis sjukdom. Under arbetsperioden är det en fråga om 

tillgänglighet för att förklara situationer som uppstått under natten. En intervjuperson berättar: 

 

Det händer att någon ringer och frågar om exempelvis ett kvitto eller 

liknande (en specifik händelse under tidigare arbetspass som kräver 

förklaring) och jag förstår att de behöver få svar och då svarar jag även 

fast jag gått av (gått av sitt arbetspass). (Intervjuperson 4) 

  

Tillgänglighet för arbete kan uppfattas individuellt och betyder i detta anmärkande att 

individen själv gör sig tillgänglig snarare att det är ett krav från arbetsgivare (Peiperl & Jones, 

2001). De nattarbetande kvinnorna upplever i stort att de behöver vara tillgänglig för 

arbetsgivare och kollegor enligt en rumslig form. Den rumsliga formen innebär bland annat 

att individen är tillgänglig utanför arbetsplatsen och är kontaktbara utanför arbetstid (Bergman 

& Gardiner, 2007). Detta då intervjupersonerna upplever att arbetsgivare och kollegor ofta 

hör av sig efter arbetstid för frågor samt avstämningar. Ofta kräver dessa frågor snabba svar 

om exempelvis en förklaring till något som hänt under arbetspasset behövs eller vid sjukdom 

där arbetspass behöver lösas. 

5.4 Flexibilitet 

 

Även den flexibilitet som de nattarbetande kvinnorna upplever tolkar vi beror på 

sammanhållningen och den goda kulturen som finns mellan kollegor på arbetsplatsen. Arbetet 

innebär ingen flexibilitet på så sätt att arbete kan tas med hem och att arbetsuppgifter kan 

lösas hemifrån. Den flexibilitet som intervjupersonerna upplever är den flexibilitet som finns i 

att byta pass sinsemellan och den förståelse som finns hos närmsta chefer.  

 

… jag hade en läkartid som kom upp med rätt kort varsel och då löste 

min chef så jag kunde gå en timme tidigare. (intervjupersoner 6) 

 

Förståelse från chefer nämns i form av att exempelvis kunna gå tidigare för ett inbokat 

läkarbesök. Flexibilitet i stort innefattar möjligheten att kunna arbeta på distans (Allvin et al., 
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2012) och ta ut ”flextid” som då ska underlätta en individs work-life balance (Becker & 

Moen, 1999; Briscoe, 2006). I denna typ av arbete (som intervjupersonerna innehar) finns inte 

denna möjlighet vilket gör att de nattarbetande kvinnorna i stort inte anser att de har någon 

flexibilitet. Samtidigt har intervjupersonerna möjlighet till att ta bil både till och från arbetet 

då alla innehar körkort (krav för tjänsten) samt tillgång till bil. Detta är en form av flexibilitet 

som intervjupersonerna menar har positiv inverkan på att kunna resa till och från arbete på 

grund av restid samt att det underlättar för de tider som individerna arbetar då kommunaltrafik 

generellt sett är mindre tillgänglig under kvällstid.  

 

Det vi kan se i intervjupersonernas svar är att arbetsplatsen och denna typ av tjänst inte 

erbjuder några möjligheter av organisatorisk flexibilitet. Detta tolkar vi som en orsak av att 

intervjupersonerna arbetar inom en serviceverksamhet som har öppet för kunder dygnet runt, 

vilket kräver konstant bemanning. Vid dessa typer av jobb kan det vara svårt för 

organisationen att tillhandahålla åtgärder i form av flexibilitet som intervjupersonerna berättar 

då de inte har möjlighet till att arbeta hemifrån eller flexibla arbetstider. Dock ser vi att 

behovet av flexibilitet finns hos våra intervjupersoner och som tidigare nämnt väljer då 

kollegorna på arbetsplatsen att skapa en form av flexibilitet emellan dem i den mån av att 

kunna byta arbetspass eller täcka enstaka arbetstimmar för varann.   

5.5 Work-life conflict 

 

Med hjälp av Greenhaus och Beutell (1985) ska vi i resultatform presentera de konflikter som 

påverkar den balans eller obalans som intervjupersonerna upplever mellan arbetsliv och 

privatliv. Författarna tar upp tre huvudkonflikter (tidsbaserad, stressbaserad och 

beteendebaserad) som de menar är källorna till work-life conflict, alltså konflikt mellan 

rollerna i arbetsliv och privatliv.  

5.5.1 Tidsbaserad konflikt 

 

Som tidigare nämnt upplever våra intervjupersoner att det inte finns tid till annat än arbete och 

förbereda sig för respektive vila efter arbete. Ett resultat av detta blir att intervjupersonerna 

bortprioriterar socialt liv och sociala aktiviteter under sin arbetsperiod. Detta går i led med 

Greenhaus och Beutells (1985) tankar kring tidsbaserad konflikt. Med tidsbaserad konflikt 

menar de att konflikt kan uppstå om en individ inte kan uppfylla krav i den ena sfären till 

följd av tidsbrist. En intervjuperson berättar: ”… på min fritid har jag mina fritidsintressen 

samt min sambo att underhålla” (intervjuperson 1). Familjelivet kan påverka konflikten 

mellan arbete och privatliv då familjelivet kräver mer engagemang för vissa än för andra. Att 

ha en sambo, partner eller att vara gift kräver att mer tid spenderas på familjerollen, vilket kan 

leda till konflikt (Greenhaus & Beutell, 1985). Vi kan se en viss spridning i svaren gällande 

hur många pass (antal) och hur långa pass (tid) de olika respondenterna skulle vilja arbeta. En 

intervjuperson berättar:  

 

... jag skulle inte vilja jobba färre timmar än vad jag gör nu men jag 

skulle gärna jobba fler nätter i sträck när jag ändå är igång. 

(Intervjuperson 6) 
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Några vill arbeta längre pass (tid) och färre (antal), andra vill arbeta kortare pass (tid) och fler 

pass i rad (antal). Intervjupersonerna arbetar olika typer av sammansättningar av passens 

längd och antal arbetspass i rad. Majoriteten av de som arbetar färre (antal) men längre (tid) 

pass är nöjda med den sammansättningen medan de som arbetar fler pass i rad (antal) med 

färre timmar (tid), gärna skulle korta ner sin arbetsperiod och istället arbeta längre pass (tid) 

och färre (antal). De som vill arbeta flera pass i rad (antal) samt ha längre pass (tid) menar att 

de i kompensation vill ha en längre följande ledighet. Dessa tankar är inte avvikande utan det 

är en trend att komprimera arbetstiden för så långt följande ledighet som möjligt (Kecklund et 

al., 2010). Önskan om att ha en längre följande ledighet kan ha att göra med den tid som 

intervjupersonerna berättar att det tar att vända tillbaka dygnet efter en avslutad arbetsperiod. 

En intervjuperson berättar: ”Vi är lediga i sju dagar men sedan går två dagar åt till att vända 

fram- och tillbaka dygnet så i princip har vi fem lediga dagar skulle jag vilja säga” 

(intervjuperson 1).  

Kecklund et al. (2010) menar att det tar minst 36 timmar att ställa om dygnet till dagaktivitet 

efter flera nattpass i rad. Vilket bekräftar intervjupersonernas upplevelse av att lediga dagar 

går åt till att vända tillbaka dygnet. 

5.5.2 Stressbaserad konflikt 

 

Det som vi tycker framträder tydligt i våra resultat är den stress som kan uppstå genom att 

privatlivssfären ställer högre krav på deltagande och engagemang som nattarbetare upplever 

att de inte kan uppfylla. Framför allt under arbetsveckor men även under den följande 

ledigheten. En intervjuperson berättar:  

 

... vissa kompisar kan inte riktigt förstå att jag inte orkar komma och äta 

middag innan jobbet. Jag är för trött och orkar helt enkelt inte. 

(intervjuperson 7) 

 

Våra intervjupersoner vittnar om en trötthet som de inte upplever som normal, både under 

arbetsperioden och den lediga veckan.  

 

Även fast jag redan sovit nästan 12 timmar så hade jag lätt kunna 

fortsätta sova. (intervjuperson 1) 

 

Enligt Greenhaus & Beutell (1985) kan denna trötthet bero på en upplevd stressbaserad 

konflikt vilket i sin tur kan leda till en svårare tillfredsställelse i familjesfären (Bartolome & 

Evans, 1980). En intervjuperson menar att hon befinner sig på arbetet redan 30 minuter innan 

hon börjar för att se till att hon ligger i fas under hela natten, trots att hon vet att hon kommer 

att hinna. Intervjupersonen arbetar elva timmar per natt vilket ger tretton timmar kvar av 

dygnet. Om vi då räknar med att sex till åtta timmar går åt till sömn så finns det mellan fem 

timmar och sju timmar kvar av dygnet. Dessa timmar kan då användas till övriga aktiviteter i 

privatlivet men få intervjupersoner utnyttjar denna tid och då beror det på att fritidsintressen 

kräver det. Övriga intervjupersoner utnyttjar tiden till vila, extra sömn eller andra aktiviteter 
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som förbereder för arbetsnatten. Detta går i led med det fokus som framgår genom samtliga 

intervjuer; under arbetsperioden är det fokus på arbete. 

  

En intervjuperson berättar att de flesta bråk som hon och hennes partner har beror på hennes 

arbetstider. Skrattandes berättar hon: ”.. han hatar verkligen att jag arbetar natt. Han höll till 

och med på att lämna in mitt CV på Ica för att en kompis till honom sa att de sökte personal” 

(intervjuperson 1). Att inte känna stöd av sin partner i hemmet är ett av de illustrativa krav 

som Greenhaus & Beutel (1985) menar kan skapa stressymptom som i sin tur kan leda till 

konflikt. 

5.5.3 Beteendebaserad konflikt 

 

Den beteendeförändring som vi kan se genom resultatet är hur det förväntas att 

intervjupersonerna ska bete sig under sin lediga vecka gentemot arbetsperioden. Att inte vara 

tillgänglig under arbetsperioden förväntas kompenseras med ett motsatt beteende under den 

lediga veckan. Så den rollkonflikt vi tycker oss urskilja är den som följer av förväntningar 

från privatsfären. En intervjuperson berättar: 

 

.. man kan väl säga att jag är en varannan veckas kompis. Mina vänner 

har slutat ringa mig under mina arbetsveckor för de vet att jag inte vill att 

de hör av sig. Jag träffar dem när jag är ledig istället. (intervjuperson 3) 

 

Vi tolkar det som att intervjupersonerna upplever att det inte fullt kan lämna sin arbetsroll 

under arbetsperioden där arbete är i fokus som intervjupersoner tidigare nämnt. 

Intervjupersonerna uppger att de fullt kan lämna sin arbetsroll och kliva in i din privata rollen 

under den lediga veckan eftersom de uppger att de lägger arbete bakom sig och faktiskt har tid 

och ork att spendera sin lediga tid till vänner och familj. Vi ser även i deras svar att konflikter 

uppstå under de veckor våra intervjupersoner är i arbete då vissa berättar att kontakt mellan 

vänner och familj i princip upphör eftersom det ofta uppstår konflikt. Som tidigare nämnt har 

vissa intervjupersoner berättat att de hellre hörs av med familj och vänner under ledig vecka i 

syfte att undvika konflikter som dessa. Vi ser att ursprunget av dessa konflikter grundar sig i 

de förväntningar och de höga kraven på tillgänglighet och beteende som den privata sfären 

ställer mot individen. Konflikten i sig uppstår när någon av respondeternar uppger att de inte 

har tid eller ork på grund av de krav som ställs mot dem från arbetssfären, därmed blir kraven 

från de olika sfärenerna inkompatibla med varann. 

5.5.4 Arbetsliv, inkompatibla rollkrav och familjeliv 

 

Under vår undersökning framkom det att respondenterna fokuserar på arbete under sin 

arbetsperiod. Detta gör att planeringen av de timmar som inte innebär arbete planeras till 

hushållsaktiviteter som måste utföras och även  till vila och sömn. Våra intervjupersoner 

intygar att de någon gång har bortprioriterat sin sömn för att exempelvis kunna delta i sociala 

aktiviteter.  
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Jag märker ju att jag ofta väljer att göra kul grejer under dagen istället för 

att sova trots att jag är så trött. (intervjuperson 8) 

 

Samtliga intervjupersoner arbetar fasta arbetspass på rullande schema utan stående möjlighet 

att önska vilka arbetspass de vill ta. Respondenterna har även en typ av skiftjobb där de byter 

av en annan anställd på kvällen samt lämnar över till en annan kollega på morgonen då 

verksamheten har dygnet runt öppet och är konstant bemannad. Den stress som vi tolkar ur 

resultatet kommer ur den rollkonflikt som verkar uppstå mellan framför allt skillnaden i 

personens liv och förhållningssätt mellan en arbetsperiod och en ledig vecka, då personen 

uppträder på ett sätt under arbetsperioden och ett annat under sin lediga vecka. Samtliga 

intervjupersoner uppger att de skulle önska ha orken till att delta vid sociala aktiviteter så som 

middagar även under sin arbetsperiod men att det inte finns utrymme till detta.  

  

Intervjupersoner som lever i samboförhållande berättar att ingen av deras partners arbetar natt 

och intervjupersonerna upplever att de försöker underlätta under arbetsperioden med att 

exempelvis ta ett större ansvar för hemarbete. Samtidigt uppger de att partnern i sin tur 

förväntar sig att nattarbetaren skall ta mer ansvar för hemuppgifter under den lediga veckan. 

En intervjuperson berättar: 

 

Direkt när jag gått av ett nattpass så finns en lista på saker som jag 

behöver ordna för att jag ligger ”efter” med saker. Det kan vara allt från 

att städa till att rensa ur garderoberna. (intervjuperson 7) 

 

Vidare berättar samma intervjuperson: 

 

Min partner gillar inte att jag jobbar natt, det uttrycker han mycket väl. 

Han säger att jag blivit mentalt förändrad och jag förstår honom. Men jag 

har sagt att jag ska jobba natt i ett år så det är ett par månader kvar. 

(intervjuperson 7) 

 

Enligt Greenhaus och Beutell’s modell (1985) så tyder allt detta på inkompabilitet hos krav i 

arbets- och familjeroller. Framför allt i den mån som arbete påverkar rollkraven gentemot 

privatliv. Vi tolkar även att tid är en avgörande faktor för våra respondenter vid hantering av 

deras balans. Som Greenhaus & Beutell (1985) menar i deras modell om inkompatibla krav så 

kan även tid ses som ett krav som bidrar till stressbaserad konflikt, vilket vi tolkar vara 

respondenternas största problem, i alla fall under arbetsperiod. Under ledig vecka framgår det 

att majoriteten av respondenterna har goda förutsättningar för att hantera deras balans och 

finna tillfredsställelse i den privata sfären. Vi tolkar detta som att respondenterna upplever sig 

kunna kliva in i deras privata roll fullt ut under ledig vecka när de har återhämtat sig från 

arbetsperioden och upplever att de kan släppa taget och njuta av ledig tid. 

 

Enligt Greenhaus et al. (2003) så definieras work-life balance som att individer spenderar 

jämnt fördelad tid, engagemang och tillfredsställelse i deras olika roller inom arbets- och 

familjesfären. I våra intervjusvar så kan vi se att tid, engagemang och tillfredsställelse inte 

fördelas lika utan respondenterna uppger att de har mer tid i privatasfären då de har fritid 
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under arbetsperioder men även följt av en ledig vecka. Engagemanget däremot än någorlunda 

lika fördelat då de flesta intervjupersoner uppger att de använder en vecka till arbetssfären och 

en vecka till den privata sfären. En intressant aspekt som vissa intervjupersoner berätta var att 

de fokuserar sin lediga tid under arbetsperioder till sysslor i hemmet som är nödvändiga. Detta 

tolkar vi som att respondeterna använder sin arbetsperiod till både förvärvsarbete och det 

inhemska obetalda arbetet och sedan håller sin lediga vecka fri för tillfredsställande 

aktiviteter. Ur detta resonemang kan vi tolka det som att respondenterna faktiskt har en lika 

fördelad tid, engagemang och tillfredsställelse i både arbetssfären och den privata sfären. Ur 

Greenhaus et al. (2003) definition kan vi tolka det som att respondenterna har goda 

förutsättningar för att uppnå balans mellan arbete och övrigt liv i en objektiv mening. 

5.6 Åtgärder för skapande av work-life balance 

 

De åtgärder som används av intervjupersonerna tolkar vi i största hand är individuella 

åtgärder som nattarbetaren själva styr över och anser passa dem. De flesta åtgärder för 

upplevelse av en fungerande work-life balance är enligt Noon och Blyton (2007) just 

individuella men de menar att dessa fungerar i korrelation med andra nivåer. Dessa nivåer 

menar författarna finns på samhällelig-, organisatorisk och statlig nivå.   

 

En av de individuella lösningar som intervjupersonerna använder sig av är som tidigare nämnt 

att separera och hålla isär arbetsperiod från ledig vecka. Detta genom att exempelvis inte 

finnas tillgängliga eller delta i sociala aktiviteter under arbetsperioden och istället ta igen detta 

under den lediga veckan. På så sätt försöker individen hantera de krav, ansvar och intressen 

som ligger i de båda sfärerna. Flera av intervjupersonerna bor även i närheten av arbetet vilket 

en intervjuperson menar är avgörande för att arbeta kvar hos företaget. Hon berättar: “... jag 

har fem minuter till jobbet och skulle aldrig sitta i bilen mer än 45 minuter för att komma till 

jobbet. Min tid är för dyrbar (skrattandes)”. Här ger intervjupersonen en tydlig bild av att hon 

värdesätter sin tid mer än att behöva tillbringa den i bilen på väg till eller från ett arbete.  

En annan individuell lösning för att uppnå work-life balance är att vända tillbaka dygnet från 

nattarbete till att vara aktiv på dagen under den lediga veckan. Att vända dygnet innebär att 

deltagande underlättas för sociala aktiviteter och familj vilket gör att sociala relationer kan 

vårdas. En ytterligare individuell lösning är att just nattarbete föredras då livspusslet 

underlättas av att kunna vara ledig under dagtid. En intervjuperson berättar: 

 

... efter jobbet åker jag direkt till stallet och fodrar mina hästar och tar 

hand om skötseln av dessa. Med ett “vanligt” jobb hade jag inte haft den 

möjligheten. (intervjuperson 8) 

 

Under intervjuerna framkom ingen information eller reflektion kring de eventuella 

samhällsnivåer som respondenterna använder sig av för att underlätta sin work-life balance. 

Vi förmodar att detta hade sett annorlunda ut om respondenterna exempelvis haft småbarn 

eller äldre att vårda om. De åtgärder som nämns på organisatorisk nivå baseras på den 

flexibilitet som nattarbetarna känner att de har möjlighet till i form av att ha möjlighet att 

kunna gå tidigare respektive komma senare till arbetet vid behov. Flexibiliteten beror då på en 
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kollegial sammanhållning och förståelse av chefer där alla hjälps åt och ställer upp vid hjälp 

av arbetspass och arbetstimmar. Flexibiliteten är dock ändå beroende av att någon annan 

arbetar vilket minskar upplevelsen av flexibilitet. En flexibilitet som visas från arbetsgivarens 

sida är att arbetstagarna får vara med och tycka till om arbetspassens förläggning vid 

schemaändringar. Då ingen av intervjupersonerna har barn är de varken insatta i eller utnyttjar 

familjevänliga policys som eventuellt finns hos arbetsgivaren. Det framkommer inte under 

intervjuerna om andra förmåner finns eller utnyttjas.  
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6. Sammanfattande diskussion 

 

I uppsatsens avslutande avsnitt kommer vi att sammanfatta de resultat som vi kommit fram till 

genom vår undersökning och presentera de slutsatser vi kan dra. Vidare följer en diskussion 

om de resultat och slutsatser som framkommit. Avslutningsvis reflekterar författarna över 

studien i sin helhet och vi ger våra tankar och förslag till fortsatt forskning inom området. 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med vår studie var att undersöka och skapa en ökad förståelse för kvinnliga 

nattarbetares upplevelser av balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur de hanterar 

work-life balance i praktiken. Genom en litteraturgenomgång och intervjuer med kvinnliga 

nattarbetare så ser vi i resultatet av det insamlade materialet att vi uppfyllt studiens syfte. 

Slutsatser presenteras i samband med tillhörande frågeställning. 

Upplever kvinnliga nattarbetare balans mellan arbete och övrigt liv, och om så är fallet, 

på vilka sätt? 

Baserat på vår analys och vårt resultat så drar vi slutsatsen att kvinnliga nattarbetare upplever 

en fungerande balans och att balansen med hjälp av individuella strategier och åtgärder 

upplevs som god. 

I föregående kapitel presenterades vår analys och resultat utifrån det insamlade materialet. 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat och analys att de kvinnliga nattarbetare som deltagit i 

studien har uppgett att de upplever en fungerande work-life balance men vissa respondenter 

berättar även att de inte vet ifall det är en bra balans eller inte. Majoriteten av 

intervjupersonerna uppgav även att de själva har valt att arbeta natt, vilket underlättar de 

förutsättningar som innebär att arbeta nätter och de konsekvenser som följer av detta. 

Intervjupersonerna menar att de efter en arbetsperiod vänder dygnet från natt till dag när de är 

lediga och att i princip två lediga dagar går åt till denna vändning. Vändningen av dygn sker 

för att kunna delta i sociala aktiviteter och aktiviteter som är beroende av en daglig 

dygnsrytm. En stor del av respondenternas lediga dagar går åt till sociala aktiviteter.  

Respondenterna menar att det är stor skillnad gällande de prioriteringar och de skillnader som 

finns mellan en arbetsperiod och en ledig vecka. Arbetsperioden innebär att dygnets lediga 

timmar utanför arbete går åt till att utföra hushållsarbete samt vila och återhämtning medan 

den lediga veckan ger utrymme för fritidsintressen och aktiviteter som individen finner 

tillfredsställande. Detta innebär en vecka används för både förvärvsarbete och det obetalda 

hushållsarbetet sedan en vecka till full fritid förutom omställningen av dygnsrytmen. Som 

tidigare nämnt i analysen kan detta tolkas som goda förutsättningar för att uppnå balans enligt 

Greenhaus et al. (2003) definition av work-life balance i en objektiv mening. Sedan i 

subjektiv mening, alltså hur respondenterna faktiskt upplever work-life balance så visar vårt 

resultat att balansen upplevs som god tack vare de individuella åtgärder hos våra respondenter 

i både arbets- och familjesfären. De åtgärder som bidragit mest till en god balans hos våra 

respondenter enligt vår analys är respondenternas hantering av arbetsperioder och lediga 

veckor. Detta öppnar upp en möjlighet för total balans i den mån att respondenterna har en 
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tydlig gräns mellan arbete och övrigt liv som är uppdelad i varannan vecka snarare än att vara 

kontinuerligt sammanflätade dag för dag. Andra individuella åtgärder hos våra respondenter 

som bidragit till god balans är att de som kollegor har infört informell flexibilitet sin emellan 

på grund av den frånvaro av organisatorisk flexibilitet, som vårt resultat visar ett behov av. Vi 

reflekterar över att dessa individuella strategier som våra respondenter uppger sig utnyttja är 

en avgörande del för dem att uppnå och hantera balans. Vi misstänker att respondenterna inte 

haft lika god upplevelse av balans mellan arbete och övrigt liv ifall dessa förutsättningar inte 

fanns möjliga.  

Upplever kvinnliga nattarbetare konflikter mellan deras roller i arbete och övrigt liv, 

och i så fall, på vilka sätt?  

Baserat på resultat och analys så drar vi slutsatsen att kvinnliga nattarbetare upplever work-

life conflict, dock endast under deras arbetsperiod där rollkrav från arbetssfären naturligt 

prioriteras och rollkrav från den privata sfären blir svåra att uppfylla och därav 

inkompatibla som resulterar i konflikt. 

I resultatet baserat på våra intervjupersoners svar så kan vi se att kvinnliga nattarbetare 

upplever konflikt mellan deras roller i arbets- och familjesfären. Ett mönster vi kan se bland 

våra intervjusvar är att work-life conflict uppstår vid likartade situationer och tillfällen bland 

respondenterna. Enligt resultatet så upplever respondenterna work-life conflict endast under 

arbetsperioder. 

Vid tidsbaserad konflikt kan vi se att respondenter upplever att deras arbetsperiod tar upp 

majoriteten av deras tid och engagemang. Ett resultat av denna tidshantering är att 

respondenterna behöver vända på sin dygnsrytm och dylikt. Iintervjupersonerna berättar att de 

upplever en trötthet både under arbetsperioden och lediga veckan som de anser påverkar deras 

tillgänglighet och engagemang i den privata sfären. På grund av de tidigare nämnda kraven 

från privatlivet där anhöriga visar oförståelse till respondenternas arbetssituation och 

förväntar sig att de ska uppträda på ett visst sätt under arbetsperiod. De förväntas även en stor 

grad av tillgänglighet på respondenterna under arbetsperiod som är svåra att uppfylla på grund 

av de tidskrav som arbetssfären ställer. Därav uppstår konflikt på grund av att sfärernas krav 

är inkompatibla med varann och skapar svårigheter för respondenterna att uppfylla samtliga 

krav. Dock visar resultatet att dessa konflikter endast upplevs att uppstå under 

respondenternas arbetsperiod och inte under ledig vecka. Detta resultat tolkar vi som att 

kraven från den privata sfären inte får utrymme under arbetsperioden då kraven från 

arbetssfären prioriteras och därav blir inkompatibla som i respondenternas fall leder till 

konflikt. Som respondenterna uppger så fortgår inte konflikterna speciellt långvarigt då den 

lediga veckan ger gott om utrymmer för de ouppfyllda krav som ställs i privata sfären. 

Vid stressbaserad konflikt så finner vi i resultatet att stressymptom hos respondenterna 

orsakas i större grad av de höga krav som ställs från den privata sfären som inte har utrymme 

att uppfyllas under en arbetsperiod. Återigen är dessa krav ofta i form av en förväntan på en 

viss tillgänglighet hos respondenten. Vi ser i resultatet att tidskrav från båda sfärerna även 

bidrar här till stressymptom (vilket stöds i Greenhaus & Beutells modell presenterat i figur 1 

(1985) då höga tidskrav i form av att vara tillgänglig till de olika sfärerna inte hinns med att 
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uppfyllas och blir därav inkompatibla. Vidare kan vi även se ett mönster i våra intervjusvar 

hos de respondenter som har partner då de berättar att de upplever konflikt som grundar sig i 

bristande stöd från deras partner gällande arbetssituationen och att deras arbetstider och 

engagemang orsakar detta. Dock som nämnt tidigare så rapporterar respondenterna att dessa 

typer av stress och konflikt endast uppstår under arbetsperioder. 

Vid beteendebaserad konflikt är det endast ett upprepande mönster hos vissa respondenter 

som kan kopplas till denna typ av konflikt. Respondenterna berättar som tidigare nämnt att 

vänner och familj inte har förståelse för deras arbetssituation och vad det innebär för dem att 

arbeta natt. En faktor som gör kravhanteringen svårare är just den oförståelse hos familj och 

vänner som intervjupersonerna berättar om där deras anhöriga inte visar hänsyn till deras 

arbetssituation. Respondenterna menar att familj och vänner ställer höga krav på att vara 

tillgänglig utanför arbete men baserat på resultatet från intervjusvaren så upplever 

respondenterna att de varken har tid, energi eller humöret nog för att träffas och eventuellt 

hitta på aktiviteter. Respondenterna har förväntningar på sig att uppträda och bete sig på ett 

visst sätt där de ska vara glada och energifyllda samt tillgängliga för att umgås. När 

respondenterna upplever att de inte kan uppfylla dessa krav så uppstår snabbt konflikt tack 

vare denna oförståelse hos anhöriga som inte förstår dessa respondenters förutsättningar och 

konsekvenser av nattarbete. Dock även här, som noterats i tidigare konflikter så befinner sig 

dessa konflikter endast i ramen för arbetsperioder.  

6.2 Diskussion 

 

Slutsatserna vi har dragit är baserade på vårt resultat och vår analys av det insamlade 

materialet. Dock går dessa slutsatser inte att generalisera på alla kvinnliga nattarbetare då 

studien är av liten skala som inte avser att finna generalisering utan avser att skapa en ökad 

förståelse för problemområdet. Vi anser att respondenternas arbetssituation som består av en 

arbetsperiod följt av en ledig vecka ger våra respondenter goda förutsättning för att kunna 

hantera och uppnå balans mellan arbete och övrigt liv. Fördelen med detta blir även att 

gränsdragningen mellan de två sfärerna blir tydligare att skilja åt och därav enklare att hantera 

respektive sfär. En negativ aspekt med att hanteringen av balans blir svårare under 

arbetsperioder är att privatliv vårdas den ena veckan och i princip blir åsidosatt under den 

andra. Privata relationer kräver omvårdnad och kanske inte går att “pausa” på samma sätt som 

en individ kan “pausa” från arbete. Gränsdragningen kan på så vis ha både positiv och negativ 

påverkan på sociala relationer i den mån att tiden blir begränsad under arbetsperioden men 

innebär samtidigt att den blir maximerad och kan utnyttjas till fullo under ledig vecka. Att 

respondenternas arbetssituation ser ut på detta sätt och ger så goda förutsättningar för balans 

kan vara ett resultat av det specifika yrket, vilket kan anses som en svaghet i studien. Ifall vi 

hade undersökt nattarbetare inom exempelvis industri, hotell- och restaurangverksamhet eller 

offentlig sektor så kan dessa arbetsförhållanden sett annorlunda ut för nattarbetare. Detta kan 

vara intressant vid framtida studier för att se om balans upplevs annorlunda inom andra 

yrkesgrupper. Detta resonemang ser vi även som en svaghet i respondenternas upplevelse av 

work-life conflict. Som tidigare nämnt uppstår konflikt relaterat till rollerna i arbets- och 

privatliv under respondenternas arbetsperiod. Även här ställer vi oss då frågan ifall vi fått ett 
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annat resultat av nattarbetare inom annan yrkesgrupp som inte erbjuder möjligheten av ledig 

vecka, som är en viktig faktor vid hantering av balans och konflikt för våra respondenter.  

En annan aspekt som vi såg kan vara en svaghet för studien är att ingen av våra respondenter 

har barn. Vid work-life balance är barn och familj en viktig aspekt som påverkar hur balans 

kan upplevas och hanteras. Därför hade vi gärna sett vidare forskning som innehåller 

respondenter med barn eller större familj för att se hur resultatet kan påverkas av det. En 

annan aspekt gällande vår studie var att vi avgränsade oss till att undersöka kvinnor då 

forskning talar för att de är utsatta för work-life balance i större utsträckning än män. Dock 

hade det varit intressant att kunna jämföra dessa resultat med en liknande studie som 

undersöker män. 

Båda författarna anser att området är intressant och uppmuntrar till vidare forskning. Mycket 

av den litteratur som går att finna gäller hur skiftarbete påverkar work-life balance och 

arbetstagares hälsa. Vi ville i vår studie belysa problematiken kring hur det är att arbeta 

permanent natt kopplat till work-life balance och ville samtidigt inte ta ett för stort 

hälsoperspektiv då vi inte är tillräckligt insatta inom området. Vidare vore det även intressant 

att se en spridning i både kvantitativa samt kvalitativa studier inom området. De kvalitativa 

för att få en djupare förståelse samt de kvantitativa för att fånga in fler respondenter samt 

möjligheten till att ha flera variabler såsom skillnader i arbetstider, arbetspassens förläggning, 

skillnader i ledighet för att se vilka som upplever en bättre work-life balance än andra och på 

så sätt kunna generalisera. 

Vår studie har varit otroligt lärorik och intressant för oss författare. Med vår förförståelse och 

gemensamma nyfikenhet för området och den eventuella problematik som kan uppstå. Till en 

början skulle denna uppsats endast skrivas av den ena författaren men i början av arbetet blev 

vi två. Då den andra författaren kom in så pass tidigt i uppsatsarbetet då det endast fanns ett 

syfte med studien så anser vi i allra högsta grad att vår uppsats ägs av oss båda och är 

gemensam. Under arbetets gång har vi lyckats dra nytta av våra individuella svagheter och 

styrkor på ett sätt som vi tycker bidrar till en god uppsats. Det som vi kan se som en svaghet 

är att det tog tid att lära känna varandra arbetsmässigt då vi aldrig tidigare har skrivit något 

ihop men med tiden har vi hittat våra platser och på vilket sätt vi bäst bidrar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning/Bakgrund: 

- Ålder 

- Civilstånd/barn/familj? 

- Hur länge har du arbetat här och hur länge har du arbetat natt? 

- Har du arbetat nattskift på andra arbetsplatser? Om JA: var det ett liknande arbete? Liknande 

schema och arbetstid etc. 

- Hur kommer det sig att du arbetar natt? (Preferenser, nattmänniska, bättre lön etc) 

Arbete 

Tid 

- Vad tycker du är bra och dåligt med ditt nuvarande schema? 

- Upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation?  

- Upplever du att tiden räcker till för arbete, återhämtning och sömn? Hur? 

- Har du någon gång bortprioriterat sömn för ditt arbete eller privatliv? 

Flexibilitet 

- Hur tänker du kring flexibilitet på arbetsplatsen? 

- Har du möjlighet att påverka dina arbetstider och ditt schema, arbeta hemifrån? 

- Bor du i närheten av arbetet? Om ja: påverkade det ditt beslut att arbeta natt? 

- Finns det möjlighet att ”flexa ut” eller ta ut ”komptid” vid tillfällen då det behövs? 

Tillgänglighet 

- Upplever du att du behöver vara tillgänglig för chefer och kollegor utöver din arbetstid? 

- Begränsar du din tillgänglighet mot arbetsgivaren utanför arbetstid? Om JA: Hur? 

- Upplever du tillgänglighet som ett arbetskrav?  

Privatliv 

- Vad gillar du att göra på din fritid? (Fritidsintressen/hobbys) 

- Upplever du att du hinner göra det du vill på din fritid? 

Om sambo/partner: 

- Arbetar din partner? Dag/skift/natt? 

- Har din partner några fritidsaktiviteter, hobbys? 
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- Upplever du att du och din partner delar lika på hemarbete? Om nej: Varför inte? 

Om barn: 

- Hur många barn, ålder etc. 

- Barnens skolgång, fritidsaktiviteter etc. 

- Vem tar i huvudsak ansvaret för barnen vid exempelvis VAB, aktiviteter etc.  

Om varken sambo/partner eller barn: 

- Upplever du att nattarbete påverkar dina privata relationer, om ja; hur? Om nej; berätta mer?  

Tillgänglighet 

- Upplever du att du behöver vara tillgänglig för privata angelägenheter under din arbetstid? 

- Upplever du att dina vänner och din familj behöver anpassa sig efter dina tider? 

- Upplever du att ditt privatliv ställer höga krav på dig? Engagemang, tid. 

Balans mellan arbete och privatliv  

Upplevelse av balans 

- Vad innebär balans mellan arbete och privatliv för dig? 

- Upplever du en gräns mellan arbete och privatliv? 

- Upplever du att du har balans mellan ditt arbete och privatliv? (Be dem berätta mer) 

Hantering av balans 

- Har du några strategier för att få balansen att fungera? 

- Upplever du att personer i ditt privatliv underlättar balansen? 

- Utnyttjar du någon typ av stödjande tjänst som underlättar för dig/din familj i vardagen? 

Tid 

- Anser du att din tid är tillräcklig? 

- Upplever du att arbetsliv eller privatliv är mer tidskrävande än den andra? 

Konflikter 

- Upplever du att stress skapad i hemmet följer med till arbetet eller vice versa? 

- OM JA: Är detta besvärligt för dig? 

- Om du skulle reflektera över dig själv, anser du att du är samma person i ditt arbete som du 

är i ditt privatliv? 

Gränsdragning 

- Tänker du på ditt arbete utanför arbetstid? Om JA: Exempel 
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- Tänker du på ditt privatliv under arbetstid? Om JA: Exempel?  

Avslutande fråga: 

- Det här var de frågor som vi hade att ställa, är det något som du tycker att vi missat eller 

som du vill tillägga? 

  

 

 

 


