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Sammanfattning  

Skiftarbete är en faktor som kan påverka familjelivet då det inkräktar på den naturligt avsatta tiden 
för familjen. Att vara förälder med småbarn och arbeta skift kan vara en utmaning. Det kan göra 
det extra svårt att pussla ihop familjeliv och arbetsliv. Att få det så kallade livspusslet att gå ihop är 
ett vanligt förekommande problem i samtiden. Vilken effekt ger skiftarbete på småbarnsföräldrars 
work-life balance? Syftet med denna studie är att bidra till kunskapsfältet work-life balance samt 
att diskutera föräldrars försök att hantera de möjligheter och svårigheter som skiftarbete under 
småbarnsåren innebär. Studien fokuserar på  hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap 
när de arbetar skift. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 
användes för insamling av material. I studien deltog sex informanter från ett utvalt sjukhus i Skåne. 
Resultatet presenterat i studien lyfter fram fler nackdelar än fördelar med skiftarbete under 
småbarnsåren samt att olika hanteringsstrategier kan appliceras för att underlätta skiftarbete under 
småbarnsåren. Hanteringsstrategierna som informanterna  använder sig av för att hantera familj 
och skiftarbete lyfts fram i resultatet. Två av de uttalade är stöd från partner och möjligheten att 
önska schema, som är avgörande faktorer för work-life balance. Vidare klargör resultatet att 
prioritering av tid är en viktig faktor för informanterna, exempelvis prioriteras sömn och egentid 
medan vardagssysslor får mindre utrymme. Slutsatsen lyfter fram att även om det finns fler 
nackdelar med skiftarbete, väger fördelarna tyngre enligt informanterna eftersom de trivdes med 
sina arbeten och kollegor. Informanterna ser arbete på sjukhus som en möjlighet för sin yrkeskarriär 
då eftertraktad kompetens finns där för utveckling av sina kunskaper och färdigheter. Slutsatsen 
poängterar att stöd från partner är en viktig strategi för att kunna hantera skiftarbete och 
småbarnsåren.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla medverkande i studien, som har avsatt sin egen 
tid för att genomföra intervjuer. Ni har bidragit med material som har gjort denna studie 
möjlig att genomföra.      

Vi vill också rikta ett särskilt tack till vår handledare Carola Aili, som har bidragit med 
både sitt stöd och sin kunskap under hela uppsatsprocessen. 

Det har varit ett givande arbete som vi hoppas kan möjliggöra vidare forskning och andra 
infallsvinklar som studien inte har haft utrymme att beröra på ett djupare plan. 

Till sist vill vi tacka varandra, utan vårt engagemang och utmärkta samarbete hade vi inte 
gått i mål med denna uppsats.  

 

Tack! 

 

Alexandra Ahlberg Pernhult och Flaviana Santos Mattisson 

Lund & Eslöv, den 17 mars 2022   
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1. Introduktion 

Idag blir det allt vanligare att arbeta skift och ungefär en femtedel av alla anställda i 
Sverige arbetar någon form av skiftarbete eller schema med varierande arbetstider 
(Arbetsmiljöstatistik Rapport 2020:2). Skiftarbete kan påverka flera aspekter av livet. Det 
kan inkräkta på tiden som värderas högt för familje-, social- och fritidsaktiviteter. 

Med teknologins utveckling går vi mot att vara tillgängliga dygnet runt och det kräver att 
fler arbetar oregelbundna tider. Att pussla ihop livet kan vara en ständig kamp mot 
klockan. Vi som människor ska alltid vara i topp eftersom vi ständigt måste prestera; vi 
ska vara aktiva föräldrar, leva hälsosamt, vara socialt engagerade och inte minst vara 
engagerad i vårt arbete. Livspusslet beskrivs som att få ihop sin vardag gällande både 
familjeliv och arbetsliv, det är en utmaning att finna en balans mellan dessa två roller 
(Agosti, Vetenskap & Hälsa 2011). Denna studie utgår ifrån att det är intressant med 
forskning inom arbetsliv och familjeliv, och även med  infallsvinkeln på skiftarbete 
tillsammans med småbarnsfamiljeliv. 

1.1 Bakgrund 

Arbete och familj är viktiga beståndsdelar av människors välmående och livskvalitet, 
dock är det ofta svårt att balansera dessa två (Zhao, Cooklin, Richardson, Strazdins, 
Butterworth & Leach 2020). Tre begrepp har valts ut som teoretiska verktyg till denna 
uppsats. Dessa är Work-life balance, Livspussel och Skiftarbete. Begreppen ska hjälpa 
oss att förstå samt förklara de studerade fenomen/strategier, nämligen hur 
småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. Begreppen Work-life 
balance, Livspussel och Skiftarbete är ett stöd för att besvara vår frågeställning.  

1.1.1 Work-life balance  

En individ har flera olika roller i livet och alla dessa roller är förknippade med olika 
sorters ansvar. Work-life balance kan förklaras genom hur mycket en roll i livet påverkar 
en annan roll, exempelvis om arbetet påverkar individens privatliv och vice versa 
(Andersén, Anderzén, Berglund & Lindberg 2021). Work-life balance kan bidra till ett 
hälsosamt, lyckligt och framgångsrikt liv. Det påverkas av hur mycket tid en anställd har 
för att kunna balansera krav från familjen och arbetet. Om det blir en obalans i någon av 
delarna, exempelvis om arbetet sprider sig till familjeområdet eller om familjeproblem 
sprider sig till arbetsområdet finns det en risk för stress och utbrändhet (Soomro, 
Breitnecker & Shah 2018). En bra work-life balance främjar inte bara 
arbetstillfredsställelse, arbetsprestationer och organisatoriskt engagemang utan också 
tillfredsställelse i livet och med familjen. Work-life balance påverkar även individens 
psykiska hälsa. Ett mindre balanserat work-life balance kan leda till psykisk ångest, 
känslomässig utmattning samt depression (Gragnano, Simbula & Miglioretti 2020). 
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Work-life balance är ett brett begrepp och inkluderar även Work-family balance vilket 
beskriver balansen mellan arbete och familj samt Work-family conflict och Family-work 
conflict. För stor arbetsbörda och strikta arbetstider leder till att en individ tar tid och 
energi från sin familjeroll, detta kan i sin tur skapa en konflikt mellan arbetsrollen och 
familjerollen, vilket kallas Work-family conflict (Rahman & Ali 2021). Family-work 
conflict beskriver när familjerollen tar tid och energi från arbetsrollen. Istället om effekten 
mellan de två rollerna är positiv, kallas det work-family enrichment respektive family-
work enrichment (Gragnano, Simbula & Miglioretti 2020).  

Arbetsgivare har visat ett stort intresse för att främja work-life balance för sina anställda 
som svar på de ökande hälso- och produktivitetsutmaningarna till följd av anställdas 
konflikter mellan sitt arbete och familjerollen (Nabawanuka & Ekmekcioglu 2021). 
Work-life balance återspeglar även i vilken utsträckning en individ är effektiv och 
tillfredsställd i förenligheten mellan sitt arbetsåtagande och sina familjeförpliktelser samt 
prioriteringar i det personliga livet vid en given tidpunkt (ibid.). Forskning har även visat 
att en sämre work-life balance ofta är associerad med en lägre arbetsprestation. Samtidigt 
som en bra work-life balance relateras till en bättre arbetsprestation och högre arbets- och 
livstillfredsställelse (Andersén et. al.; 2021). Att kunna kombinera arbete och familjeliv 
är oerhört viktigt för att kunna nå en högre grad av tillfredsställelse. 

1.1.2 Livspussel 

Livspusslet myntades av fackförbundet TCO (2002). Begreppet togs fram tillsammans 
med en större kampanj där fokus låg på hur människor ska få ihop sitt familjeliv och sitt 
arbetsliv. Att få tid för familjen trots att man har ett arbete underlättas av att arbetsgivaren 
har en positiv inställning till att kombinera familjeliv och arbetsliv. Det liknar begreppet 
work-family balance, då det fokuserar på balansen mellan arbetsrollen och familjerollen. 
Exempelvis kan det handla om att det bör finnas flexibilitet i arbetstid för att kunna hämta 
och lämna sina barn på förskolan/skola (Arbetsmiljöupplysningen u.å). 

Forskaren Madelaine Agosti (2011) skriver att det kan vara en medveten taktik att välja 
skiftarbete för att få ihop livspusslet för vissa kvinnor. Om de arbetar kvällar och helger 
måste partner och barn bli mer aktiva och ta ansvar i hushållsarbetet hemma. Lediga dagar 
mitt i veckan kan skapa utrymme för egentid då barnen är i skolan och partnern är på 
arbetet. Man kan även vara mer tidseffektiv och utföra vardagsärenden då det inte är köer 
och mycket folk. Dessa faktorer minskar stressen (Agosti, Vetenskap & Hälsa 2011).
   

1.1.3 Skiftarbete    

Enligt Arbetsmiljöupplysningen betyder skiftarbete att en individ är schemalagd på olika 
tider dygnet runt. Skiftarbete förekommer ofta på arbetsplatser, exempelvis inom 
industrisektorn och vårdsektorn. Patientvård krävs dygnet runt och genom skiftarbete kan 
anställda ge omvårdnad på dygnets alla timmar. Oftast arbetar anställda i olika arbetslag 
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efter ett rullande schema. Det finns olika sorters skiftarbete, tvåskift innebär att ett 
arbetslag arbetar på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Med treskift avlöser tre eller 
flera arbetslag varandra för att verksamheten ska vara i gång dygnet runt 
(Nationalencyklopedin u.å). Det finns skiftarbetare som endast arbetar natt och inom 
vissa yrkesroller förekommer det även jour samt beredskap (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 
2010).  

Skiftarbete kan resultera i ohälsa, hälsoproblem som utmattning, problem med 
matsmältning och stress. Dessa hälsoproblem kan härstamma från störningar i den 
fysiologiska, psykologiska och sociala dygnsrytmen (Bambra, Whitehead, Sowden, 
Akers & Petticrew 2008). Enligt tidigare studier kan skiftarbete, särskilt nattarbete, 
resultera i svåra sömnproblem (Kalmbach, Pillai, Cheng, Arnedt & Drake 2015). Orsaken 
till sömnsvårigheter är eftersom människans biologiska dygnsrytm blir påverkad då 
skiftarbete kräver arbete på varierande tider på dygnet (Nationalencyklopedin u.å). 
Effekter av skiftarbete är komplexa och individuella. Det finns ett behov av djupare 
kunskap om personliga erfarenheter av skiftarbete och hur skiftarbete passar in i en 
individs liv (Jensen, Larsen & Damgaard Thomsen 2017). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta är en studie av hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskapsfältet work-life balance samt att 
diskutera föräldrars försök att hantera de möjligheter och svårigheter som skiftarbete 
under småbarnsåren innebär. 

Vår frågeställning lyder som följande: 

● Vilka strategier finns det i skiftarbetarnas vardagsliv med småbarn som kan 
relateras till att uppnå en bra work-life balance? 

1.3 Disposition 

I introduktionen beskrivs de teoretiska begrepp som vi anser är relevanta och applicerbara 
för studien, vidare kommer syfte och frågeställning för studien. Därefter behandlas 
begreppsutredning samt tidigare forskning inom ämnena som är intressanta för studien. 
Efter detta följer en beskrivning av metoden som använts i denna studie, val av litteratur 
och etiska aspekter. Sedan följer analys och resultat av materialet och en genomgång av 
de olika teman som behandlas/bearbetas i analysen. Därpå följer en diskussion som är 
uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion. Avslutningsvis följer slutsats där 
behandlas även aspekter ur ett HR perspektiv och förslag till framtida forskning.  
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2. Begreppsutredning och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras begreppsutredning gällande “hantering” och “roller”. Därefter 
följer tidigare forskning utifrån underrubrikerna “psykisk ohälsa”, “konflikter mellan 
arbete och familj”, “könsuppdelat” och “organisatoriskt stöd” för att presentera vad 
tidigare studier visat. 

2.1 Hantering 

Detta är en studie av hur människor hanterar sin vardag, närmare bestämt en vardag med 
skiftarbete och småbarn. Med hantering avser vi synliga handlingar så som att ta stöd från 
familj och vänner med hämtning från förskola eller prioritera sömn före fritidsaktiviteter. 
Hantering kan också handla om sådant som inte syns eller självklart förstås som hantering 
exempelvis hur en människa tänker eller när något tränar för att orka med allt.  

Den mest accepterade definitionen av coping kommer från Lazarus och Folkman som 
beskriver det som följande; coping är ett sätt att förändra kognitiva och beteendemässiga 
ansträngningar för att hantera psykologisk stress (Tennen, 2010).  

Mer förenklat uttryckt, coping visar på de tankar och beteenden människor nyttjar för att 
hantera inre och yttre krav från stressande omständigheter. Man talar om 
problemfokuserad coping, då man tar hjälp av strategier som informationsinsamling och 
beslutsfattande för att lösa problemet som orsakar stress, samt känslofokuserad coping, 
då man brukar strategier som distansering, söka känslomässigt stöd och undvikande som 
en lösning för att reglera negativa känslor. En tredje typ är meningsfokuserad coping, där 
man reglerar positiva känslor med verktyg som att revidera sina mål, fokusera på sina 
styrkor och att omprioritera (Folkman, 2010). Vi har valt att ta inspiration från begreppet 
coping, då vi kommer använda ordet “hantera” i vår studie då vårt fokus inte ligger på 
stress. Istället ser vi hantering och hanteringsstrategier kopplat till work-life balance, då 
vi vill undersöka hur småbarnsföräldrar hanterar sitt vardagsliv i samband med 
skiftarbete. Vi kommer inte gå djupare in i de olika typerna av coping då det övergripande 
syftet med vår studie är att identifiera de strategier skiftarbetarna använder sig av för att 
hantera sin work-family balance. 

2.2 Roller 

Under livets gång har en människa flera olika roller såsom studerande, make/maka, 
förälder, arbetstagare och pensionär.  Vilken vikt de olika rollerna har i livet varierar från 
person till person. Hur viktig en roll är påverkas rimligen även under livets gång, 
beroende på vilket skede i livet personen är. En rolls prioritering kan således förändras 
från att varit värdefull till mindre värdefull (Gragnano, Simbula & Miglioretti 2020).  

Ett grundläggande antagande i teorin om roller är att människor utövar olika roller och 
att dessa roller kan komma i konflikt med varandra (Mowday, Porter, & Steers 1982, 
refererad i Jacobsen, 2017). Om samspelet mellan de olika rollerna leder till konflikter 
kan det skapa påfrestningar, stress och problem hos individen. Exempelvis om tiden inte 
räcker till för att tillfredsställa krav från både arbetsrollen och familjerollen kan det skapa 
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konflikter hos individen (Alvesson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 
2012). Enligt Eklöfs (2017) beskrivning, är en rollkonflikt när en individ har 
förväntningar på sig från olika håll men inte lyckas uppfylla alla dessa. 

Work-life balance och work-family balance handlar om att hoppa mellan olika roller och 
att kunna hantera de konflikter som uppstår mellan dessa och samtidigt försöker hitta bra 
balance (Rahman & Ali 2021). 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om skiftarbete har fokuserat på olika aspekter, allt från hälsopåverkan 
(Arbetsmiljöupplysningen u.å) till skilsmässofrekvens där en av makarna arbetar skift 
(White & Keith 1990, refererad i Gonçalves, Silva & Veloso 2020). Vår studie fokuserar 
specifikt på hur föräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. Tidigare forskning 
med koppling till familjelivet har visat att på gruppnivå har skiftarbete i huvudsak negativ 
inverkan på familjelivet (Jensen, Larsen & Damgaard Thomsen 2017; Zhao et. al.; 2020; 
Nabawanuka & Ekmekcioglu 2021). Men det finns familjer som får familjelivet att 
fungera bra även om en eller båda arbetar skift. Att undersöka mer specifikt hur olika 
föräldrar hanterar föräldraskapet när de arbeta skift är därför viktigt, i synnerhet att kunna 
beskriva framgångsrika strategier. 

 2.3.1 Psykisk ohälsa 

När människor inte får sova ordentligt blir de trötta, lättirriterade, har svårt att fokusera 
och tålamodet minskar, vilket ofta kan skapa en påfrestning i både arbete och i familjen 
(Oyane, Pallesen, Moen, Akerstedt & Bjorvatn 2013 refererad i Zhao et. al.; 2020). 
Resultatet av en studie gjord av Gifkin, Johnston och Loudoun (2017) visade att 
sjuksköterskor beskrev den mest använda copingstrategin för att kunna klara av 
skiftarbetets utmaningar och stressfaktorer, var att se till att de fick tillräckligt med vila 
och sömn före och efter arbetsskift. En annan studie fick liknande resultat där sömn visade 
sig vara en avgörande copingstrategi för att klara av skiftarbete (Ferguson, Lee-Tobin, 
Lubman, Ogeil, Savic & Sechtig 2019). En studie gjort av Jensen, Larsen och Damgaard 
Thomsen (2017) visade att en arbetsgrupp som arbetade kväll upplevde ofta svårigheter 
att somna efter deras arbetspass. Det kan innebära att föräldrar som arbetar skift kan 
uppleva att de inte har energi att involvera sig lika mycket i barnets olika aktiviteter då 
de känner sig trötta. Gonçalves, Silva och Veloso (2020) fann i sin studie att barn 
upplevde en motvillighet att be sina föräldrar om hjälp gällande skolarbete på grund av 
föräldrarnas trötthet. Det framkom i samma studie att andra barn upplevde sina föräldrar 
mindre trötta när föräldern endast arbetade nattpass, eftersom arbetsbelastningen 
upplevdes mindre (Gonçalves, Silva & Veloso 2020). Vi vill undersöka hur exempelvis 
fritidsaktiviteter, ordning i hemmet, vardagliga rutiner, förberedelser inför kalas och 
högtider påverkas av tröttheten som skiftarbete kan innebära.  

Enligt Gonçalves, Silva och Veloso (2020) tillbringar skiftarbetande föräldrar mindre tid 
med sin familj, vilket i sin tur kan störa rutiner med familjen, såsom måltider, 
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fritidsaktiviteter med barn, läsning, lek, läxhjälp och skolaktiviteter. Bristen på familjetid 
beror på att den lediga tid som den skiftarbetande föräldern har till sitt förfogande ofta är 
oförenliga med övriga familjemedlemmars lediga tid. Tidsbristen kan leda till att 
arbetstagare upplever sämre balans mellan arbete och familj eller arbete och privatliv. 
Följaktligen kan det skapas inre konflikter mellan de olika rollerna i livet (ibid.). En studie 
gjord av Jensen, Larsen och Damgaard Thomsen (2017) visade att deltagarna ansåg att 
skiftarbete hade en negativ påverkan på familjelivet. Gonçalves, Silva och Veloso (2020) 
skriver i sin studie att det sociala livet oftast är anpassat efter att människor arbetar dagtid, 
således innebär det att skiftarbetare missar viktiga aktiviteter och sociala möten med 
andra människor. I studien gjord av Jensen, Larsen och Damgaard Thomsen (2017) 
framkom det att skiftarbete ofta innebär social isolering. Det visade att 25 % av 
deltagarna från undersökningen ibland upplevde att skiftarbete resulterade i social 
isolering. En annan studie visade att mindre erfarna sjuksköterskor upplevde sig socialt 
isolerade från vänner och familj (Gifkin, Johnston & Loudoun 2017). Vidare visade 
Gifkin, Johnston och Loudoun (2017) resultat att mer erfarna sjuksköterskor inte 
upplevde social isolering utan såg socialt stöd som en copingstrategi. Sjuksköterskorna 
upplevde att de var beroende av stöd från vänner och familj för att hjälpa till med 
barnomsorg och hushållsarbete. Socialt stöd som hanteringsstrategi framkommer även av 
resultatet från Ferguson (2019), deras resultat visade att stöd från familj, vänner, kollegor 
och husdjur var en copingstrategi. Powell (2013) visade i sin studie att nattarbete ledde 
till social isolering. Däremot upplevde deltagarna att flexibiliteten att hantera arbete, 
familj och sociala aktiviteter var en fördel som vägde upp den negativa effekten av social 
isolering på grund av nattarbete. De här resultaten gör det intressant för vår studie att titta 
närmre på om social isolering hanteras av skiftarbetande föräldrar. I de fall skiftarbetande 
föräldrar upplever social isolering, hur hanteras detta och på vilket sätt?  

2.3.2 Konflikter mellan arbete och familj 

Konflikter mellan arbete och familj är känt att vara skadlig för individer och familjer. Att 
arbeta oregelbundna skift är förknippat med högre work-family conflict och kan leda till 
högre psykisk ångest. Enligt en studie gjord av Zhao et. al., (2020) framkom det att 
föräldrar, särskilt män, som arbetar oregelbundna skift kan löpa större risk att drabbas av 
konflikter mellan arbete och familj. Oregelbundet skiftarbete är det som mest stör 
familjerutinerna och är ett hinder för att skapa fasta mönster i både sin arbetsroll och sin 
familjeroll. Denna störning av balans mellan arbete-familj är kopplad till större psykisk 
ångest. Medan för skiftarbetande föräldrar med regelbundet schema så verkar deras sämre 
psykiska hälsa inte bero på konflikter mellan arbete och familj (ibid.). I samma studie 
fann forskarna att för skiftarbetare med regelbundna tider var där ingen större skillnad 
mellan män och kvinnor. Däremot kunde man se att båda könen associerades med större 
psykisk ohälsa på grund av skiftarbetet i sig, inte på grund av större work-family conflict. 

Forskarna Zhao et. al., (2020) resonerade kring att kvinnor inte upplever att deras obetalda 
arbete, alltså ansvar för hem och familj, står i konflikt med deras betalda arbete och 
således fångas det inte upp i deras enkätundersökning där forskarna undersökte 
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variablerna regelbundet skiftarbete och psykisk ohälsa. Skiftarbetet kan ofta möjliggöra 
för familjer med småbarn särskilt för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Däremot 
att arbeta oregelbundna arbetstider kan leda till psykisk ohälsa och konflikter mellan 
rollerna i arbets- och familjelivet. Det finns intresse från oss att öka vår förståelse om 
denna komplexitet kring oregelbundet skiftarbete kan påverka familjelivet och hur man 
kan förebygga skiftarbetares hälsa som arbetar oregelbundna arbetspass.   

2.3.3 Könsuppdelat hemarbete 

Skiftarbete lägger ett stort ansvar på att den andra partnern i förhållandet sköter hemmet 
och familjen. Skiftarbete kan påfresta balansen i vem som utför hushållssysslor, när en 
partner arbetar oregelbundna tider kan livspusslet bli svårare att lösa tillsammans. En 
studie genomförd av Craig och Powell (2011) fann att arbete på kvällar, nätter och helger 
har en stark inverkan på arbetsfördelningen i hemmet, och en oberoende faktor är vilken 
partner i förhållandet som arbetar skift. Mammor i genomsnitt utför mer hushållsarbete 
och barnomsorg när pappor arbetar skift än när pappor arbetar dagtid. Forskarna menar 
att rimligen påverkar den skiftarbetande förälderns arbetstider huruvida den andre 
partnern kan delta i eget betalt arbete. Vidare fann forskarna att skiftarbetande föräldrar 
spenderar mer tid i betalt arbete än i obetalt arbete. Vid skiftarbete krävs det en flexibilitet 
i familjelivet och den flexibiliteten landar ofta hos den icke-skiftarbetande partnern. 
Partnern som inte arbetar skift får axla en större roll med hushållsarbete och 
familjeomsorg, det kan resultera i en begränsning för den icke-skiftarbetande partnern att 
själv delta i betalt arbete (ibid.).  

Craig och Powells (2011) resultat pekade på att kvinnor mer än män ändrar sina rutiner, 
i synnerhet kopplat till deras obetalda arbete, för att passa sin partners arbetstider. Det 
finns upprepade studier som visar att i Sverige finns det fortfarande könsuppdelning av 
hemarbetet, majoriteten av kvinnorna tar mer än hälften av omsorgsarbetet (Stanfors 
2014). Det i sin tur innebär svårigheter för kvinnor att delta fullt ut på arbetsmarknaden 
när de måste få ihop livspusslet. Exempelvis är fler kvinnor än män visstidsanställda och 
fler kvinnor arbetar deltid. Det ger kvinnor överlag en svagare position på 
arbetsmarknaden. Det kan skapa en stress att vara beroende av sin partner gällande den 
ekonomiska aspekten. Att ta ansvar för andras välbefinnande kan även bli en stress och 
kan påverka hälsan negativt (Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2014).  

Arbete som ständigt återkommer, exempelvis matlagning, ska göras vid en viss tid och 
kan därför orsaka mer stress då det krävs en planering och bestämd tidpunkt då det ska 
utföras. Män idag utför många sysslor som krävs i hushållsarbete och barnomsorg men 
det är fortfarande kvinnor som gör det mesta, exempelvis tvätt, matlagning, present till 
kalas, storhandla mat och har koll på vem födelsedag och när. Vår bedömning av 
könsuppdelningen för ansvar i hemmet och barn är ett välstuderat ämne och vår avsikt är 
inte att jämföra mellan kön. Däremot denna tidigare forskning är intressant för oss att se 
om vår studie kan finna ytterligare strategier som skiftarbetande småbarnsföräldrar 
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använder sig av för att balansera familj och arbete och således hur påverkas det obetalda 
arbetet. 

2.3.4 Organisatoriskt stöd  

Flertalet studier visar som sagt att skiftarbete ofta är förenat med minskad tid med 
familjen. Föräldrar kan missa viktiga högtider för barn som julafton, skolavslutningar och 
födelsedagar (Gonçalves, Silva & Veloso 2020; Jensen, Larsen & Damgaard Thomsen 
(2017). Arbetstiderna krockar ofta med vardagliga rutiner och sociala aktiviteter kan 
skapa en svårighet att få ihop sitt livspussel. Tidigare forskning har visat att föräldrar var 
nöjda med att arbeta skift, i en enkätundersökning framkom det att mediannivån var åtta 
av tio nöjda med skiftarbete (Jensen, Larsen & Damgaard Thomsen 2017). Forskarna till 
denna studie skriver att en av anledningarna till detta resultat kan bero på att deltagarna 
hade möjlighet att påverka sina arbetsscheman och kunde således balansera arbetet med 
kraven från familj och fritid (Jensen, Larsen & Damgaard Thomsen 2017). Tidigare 
forskning har visat att en förekommande strategi för att hantera skiftarbete är möjligheten 
att kunna påverka sitt schema, alltså önska sitt eget schema eller kunna önska lediga dagar 
(Ferguson et al., 2019; Gifkin, Johnston & Loudoun 2017). Gonçalves, Silva & Veloso 
(2020) diskuterar i sin studie att en möjlig förklaring till positiva effekter av skiftarbete 
var huruvida möjligheten fanns att ha ett flexibelt schema, att medarbetarna kunde byta 
skift med sina kollegor och om det upplevdes ett stöd från organisationen att få ihop sin 
work-family balance. En studie gjord av Duncan och Pettigrew (2012) fann att ett 
flexibelt schema ökade möjligheten att vara nöjd med sin work-family balance hos 75% 
av kvinnorna. Vidare framkom det att hos män, i familjer där båda makarna arbetar, fanns 
det inget signifikant samband mellan flexibelt schema och work-family balance. 
Forskarna diskuterar att resultatet är intressant då männen använde sig av flexibelt schema 
i en större omfattning än kvinnor. Att det då inte fanns ett signifikant samband kan bero 
på, enligt forskarna, att kvinnor i större utsträckning ser sig själva och av samhället som 
den primära vårdnadshavaren. Således kan det innebära att ha ett flexibelt schema 
påverkar work-family balance positivt hos den primära vårdnadshavaren (Duncan & 
Pettigrew 2012).  

Liknande resultat påvisades i en interventionsstudie gjord av Albertsen, Garde, Nabe-
Nielsen, Hansen, Lund och Hvid (2013). De fann att implementering av ett IT-baserat 
planeringssystem för schemaläggning gav en positiv effekt på balansen mellan arbetsliv 
och familjeliv. Anställda uppgav att systemet möjliggjorde att möta familjens krav och 
finna tid till fritidsaktiviteter, det blev rättvisare fördelning av arbetspass samt fördelen 
av att kunna planera sina arbetstider efter sitt privatliv. Forskarna diskuterar att 
möjligheten att kunna påverka sina arbetstider hade en positiv inverkan på work-life 
balance. Däremot kan det ha en negativ påverkan på individen själv. Det kan skapa en 
risk att ta på sig mer ansvar än vad man annars skulle ha gjort och på gott och ont försöka 
uppfylla mer krav och önskemål från familjemedlemmar (ibid.).  Privatlivet blir således 
mer intensivt och chansen till återhämtning påverkas. Rimligen påverkas föräldraskapet 
av intensifiering av privatlivet, även om det skapas mer tid till familjen så kan den faktiska 
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tiden bli negativ påverkan om föräldern är trött. Förmågan att balansera arbete och familj 
kan påverkas negativt om det inte finns möjlighet att återhämta sig. Tröttheten som 
uppstår vid brist av återhämtning kan leda till utmattning och således ha en påverkan på 
att klara av arbete och familj. Att kunna påverka sitt egen schema kan möjliggöra att få 
en balans mellan arbetsliv och familj. Därför är det intressant att undersöka hur flexibilitet 
i schema kan skapa en positiv effekt på work-family balance. Även om work-family 
balance förbättras vid ett flexibelt schema lyfts det upp en intressant aspekt i studien 
gällande individens egen återhämtning. Den påverkas negativt på grund av att 
flexibiliteten i arbetsschemat gör att man kan lägga mer tid i familjelivet som kan 
uppfattas som ett krav av den skiftarbetande individen. 

 

3. Metod och design 

Här kommer vi presentera överväganden, val av litteratur, rekrytering av informanter, 
beskrivning av informanter, genomförande, bearbetning av material, Vår förförståelse för 
skiftarbete och familjeliv och ett avsnitt kring studiens etiska aspekter samt samtycke. 

3.1 Överväganden 

I denna studie har en kvalitativ ansats antagits, eftersom syftet med studien är att 
undersöka hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. En 
kvalitativ ansats möjliggör att fånga smalare och djupare kunskap om ett ämne, medan en 
kvantitativ ansats kan erhålla mycket men bredare kunskap om ämnet (Hjerm, Lindgren 
& Nilsson 2014). Vårt intresse ligger även i de enskilda strategier och förhållningssätt 
och således är inte vårt mål att kunna generalisera vårt resultat. Det som skiljer kvalitativ 
metod från kvantitativ metod är att den innehåller information i form av ord istället för 
siffror (ibid). Inom kvalitativ forskningsmetodik är det induktiva tillvägagångssättet 
vanligast, det är explorativt och drivet av empiri, denna ansats innebär att man gör vissa 
antagande på generella samband utifrån iakttagelser av några enskilda fall (Tjora 2012). 
Det deduktiva tillvägagångssättet styrs och drivs av hypoteser och teorier, den gör en 
ansats att försöka tydliggöra och förklara enstaka händelser utifrån ett generellt perspektiv 
(ibid). Det finns en tredje ansats, den abduktiva ansatsen, den utgår från empiri men är 
också öppen för teori, under forskningsprocessen alternerar man växelvis mellan empiri 
och teori, genom detta får man en successiv förändring i tolkningen av empiri och teori. 
Denna studie har utgått från en abduktiv ansats (ibid.). 

Den kvalitativa metoden består av intervjuer, observationer och fokusgrupper. Alvesson 
(2011) menar att det som talar för användandet av kvalitativa intervjuer är att det ges stort 
utrymme för den intervjuades kunskaper, erfarenheter och idéer. Observation ger material 
om och insikt i beteende i ett visst sammanhang (Tjora 2012) och fokusgrupper ger en 
kombination av beteende och berättande från deltagare genom att försöka skapa en 
diskussion och få gruppen att interagera med varandra. Genom fokusgrupper skapas det 
en kollektiv förståelse av deltagarnas synpunkter (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). 
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Metoden som valts för studien är kvalitativ semi-strukturerad intervju, det innebär att 
frågorna är uppdelade i tema där det finns riktlinjer på vad som börs tas upp och således 
en viss flexibilitet över hur samtalet kan gå. Intervjuguiden behöver inte följas till punkt 
och pricka utan den intervjuade har möjlighet att ta upp vad den känner är relevant och 
kan göra djupare förklaringar (Alvesson 2011). Detta gör att vi kan anpassa våra frågor 
efter deltagarnas svar. Den kvalitativa intervjuer möjliggör för en inblick i informanternas 
livsvärld, där informanten kan beskriva sina upplevelser och reflektioner kring ämnet på 
ett djupare sätt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Vi vill kunna tolka och finna en 
djupare förståelse av vår insamlade data. Genom användande av kvalitativa intervjuer 
skapas det utrymme för intervjupersonen att även beskriva sina strategier, erfarenheter 
och förhållningssätt (ibid.). Därför är kvalitativ metod tillämplig till denna uppsats. Vår 
förhoppning är att kunna bidra till kunskapsfältet för hur skiftarbete påverkar balansen 
mellan privat- och arbetsliv hos föräldrar med småbarn. 

3.2 Val av litteratur 

För att söka litteratur till den teoretiska bakgrunden har vi använt oss av Summons databas 
via Kristianstad Högskolas bibliotek. Där olika artiklar från olika tidskrifter samlats. 
Använda sökord för att hitta relevanta artiklar inom ämnesområdet var: “shift work and 
work life balance”, “shift work and work family conflict” och “shift work family life”. 
Kriterierna för våra utvalda artiklar var peer-reviewed och var relevanta till vårt syfte. 
Efter vi har fått mer kunskap om hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap som 
arbetar skift bestämde vi att detta ämnet vill vi fördjupa oss i. Förutom vetenskapliga 
artiklar har vi även använt oss av relevant litteratur som berör ämnet i denna studie. 

3.3 Rekrytering av informanter  

Våra kriterier för att medverka i denna studie var att informanten skulle arbeta skift, 
arbeta inom sjukvården i Skåne samt vara förälder och ha ett eller flera småbarn under 
åldern sju. Kriteriet att arbeta i Skåne beror på att vår förhoppning var att kunna 
genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. För att rekrytera informanter som uppfyller 
våra kriterier valde vi att använda oss av vårt sociala nätverk till en början för att kontakta 
tre personer som vi visste hade kunskap och erfarenhet av skiftarbete och småbarn samt 
arbetade på ett sjukhus i Skåne och bokade därefter in intervjuer.  

Vilket kan anses som ett bekvämlighetsurval. Tjora (2012) beskriver bekvämlighetsurval 
som att forskaren har en enkel tillgång till informanter. Då vi valde att kontakta personer 
i vår närhet som vi visste uppfyllde våra kriterier anser vi att det kan betraktas som ett 
bekvämlighetsurval. För att rekrytera fler informanter valde vi att fråga de tre första 
informanterna om de hade kontakt med kollegor som uppfyllde våra urvalskriterier. 
Därefter kontaktade ytterligare tre informanter oss och ville medverka i vår studie. Vilket 
liknas med ett snöbollsurval då det innebär att man kontaktar deltagare som uppfyller 
urvalskriterierna och därefter ber man informanten fråga personer i dennes närhet att ta 
kontakt för intervju (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014; Tjora 2012). På så vis har vi fått 
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tag i sex informanter som uppfyller kriterierna för vår studie. Vi anser att vi inte använt 
oss av en specifik urvalsmetod, utan vårt tillvägagångssätt beskrivs lämpligast som en 
kombination av ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. En svårighet kring 
snöbollsurvalet är att urvalet inte blir varierat, en informant kan peka till en annan 
informant med liknande verklighetsbeskrivning. Då kan urvalet riskera att inte bli 
nyanserat av olika tankar och upplevelser (Tjora 2012). Först uppfattade vi att vi fått en 
spridning av informanterna när vi tittade på vilken medicinsk specialitet de arbetar inom, 
samt deras ålder, kön och civilstånd. Men under analysen upptäckte vi att det också fanns 
likheter mellan informanterna i ett väsentligt avseende. Ingen av dem hade nära släkt i 
närheten eller ens i Sverige, som kan ge stöd till informanterna i deras familje- och 
vardagsliv. 

3.4 Rekrytering av informanter:  

Samtliga informanter arbetar på ett sjukhus i Skåne och arbetar skift på olika sätt, en informant 
arbetar endast natt, fyra arbetar treskift och en arbetar tvåskift. Informanter arbetar på olika 
avdelningar på sjukhus samt har olika befattningar, kön och civilstånd. Vi valde ta med dessa 
informationer för att skapa en bredare bild och förståelse kring informanternas livssituationer. 
Dessutom var inte vår intention att jämföra mellan olika kön, yrke, civilstånd eller olika skift. 

Nedan följer en beskrivning av informanterna i studien. Det valdes lägga upp på detta sätt 
då det ger läsaren information om informanterna för att göra det möjligt att värdera 
tolkningar. Vår förhoppning är att detta skapar en möjlighet att jämföra med framtida 
forskningsresultat med de informanter som presenteras i denna studie. 

Informant 1: Läkare, arbetar tvåskift och arbetar antingen dagskift eller nattskift. Man, är 
gift, partner arbetar även skift inom sjukvården och de har tre barn. 

Informant 2: Sjuksköterska på en kirurgisk avdelning på sjukhus och arbetar treskift. 
Man, gift med partner som studerar och har ett barn.  

Informant 3: Sjuksköterska, avdelning uppgavs inte i intervjun, arbetar treskift. Delat upp 
arbetsveckorna med varannan vecka dagtid och andra veckan treskift. Kvinna, frånskild 
med tre barn och har barnen under dagtidsveckorna.   

Informant 4: Sjuksköterska på kirurgisk avdelning på sjukhus. Arbetar endast nattskift, 
tre dagar i veckan. Kvinna, frånskild och har två barn. Har barnen cirka 50 % av tiden 
och barnen bor hos den andre föräldern nätterna informanten arbetar.   

Informant 5: Sjuksköterska på sjukhus, avdelning uppgavs inte i intervjun. Arbetar 
treskift, kvinna, gift med två barn.  

Informant 6: Specialistsjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning, arbetar treskift, kvinna 
och gift med ett barn.  
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3.5 Genomförande 

Inför intervjuerna skickades ett samtyckesformulär ut till informanterna med information 
om studiens syfte och hur intervjuerna kunde genomföras. På grund av omständigheterna 
kring covid-19 pandemin fick informanterna välja om de ville genomföra intervjun 
digitalt via zoom eller fysisk träff. Samtliga intervjupersoner valde via zoom. Totalt 
genomfördes sex intervjuer och varje intervju varade i ungefär 60 minuter. Innan 
intervjun påbörjades blev informanten återigen informerad om studiens syfte, att deras 
deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 
intervjun om det önskades. Alla intervjuer blev inspelade efter samtycke. Fördelen med 
att spela in intervjun är det ger intervjuaren en möjlighet att fokusera på intervjupersonen 
och låta samtalet flyta på (Tjora 2012). Under intervjuerna deltog författarna tillsammans, 
en av oss var huvudintervjuare och den andra var med och lyssnade, ansvarade för att 
skriva anteckningar och stöttade med följdfrågor om huvudintervjuaren skulle missa 
något. Två intervjuare kan underlätta intervjuprocessen, en som ställer frågor och en som 
observerar och således kan intervjuaren ha fullt fokus på frågor medan observatören kan 
tolka reaktioner från intervjupersonen (Alvesson 2011).     
    

3.6 Bearbetning av material   

Fyra av de sex intervjuer transkriberades, vi valde att dela upp transkriberingen mellan 
oss men all text har lästs igenom och diskuteras tillsammans. De fyra transkriberingar 
genererade i 38 sidor. När transkriberingen utfördes upptäcktes nya insikter och då det 
verkligen fanns tid att lyssna på intervjupersonen säger. Enligt Alvesson (2011) är det 
optimalt att transkribera all data från intervjuer eftersom det underlättar tolkningsarbetet. 
Vi valde att transkribera fyra intervjuer och för resterande två intervjuerna ansåg vi att 
anteckningarna från intervjun var tillräckligt för att ge en bra bild över informantens svar. 
Observatören skrev ned svaren samtidigt som intervjun pågick och fick med all viktig 
information. Eftersom intervjuerna spelades in kunde vi återgå till materialet för att 
säkerställa att anteckningarna av informantens svar uppfattades korrekt och således ansåg 
vi att en ordagrann transkribering inte behövdes. För att vårt intervjumaterial skulle bli 
mer hanterbart började vi koda vårt insamlade material. Vi gick igenom materialet flera 
gånger för att ta ut nyckelord, fraser och meningar. Efter detta skapades det teman genom 
de kopplingar vi funnit i kodningen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). De teman som 
utkristalliserades från intervjuerna var: möjligheter och svårigheter med skiftarbetet, 
skiftarbetets begränsningar, individens egna behov och familjekontext.   

3.7 Vår förförståelse för skiftarbete och familjeliv  

Vi har redan innan studien genomfördes en viss förförståelse och kunskap kring ämnet 
skiftarbete och familjeliv. Under höstterminen 2021 genomförde vi ett 
utvärderingsprojekt kring skiftarbete på en fabrik och har således en påbörjad 
kunskapsutveckling kring ämnet. En annan förförståelse är att vi är båda föräldrar och har 
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gått igenom småbarnsåren och vet vad det kan innebära, samt har båda två arbetat 
oregelbundna arbetstider. Detta är något som format vår förförståelse. Förförståelsen 
hjälpte oss att formulera en intervjuguide på ett sätt så att vi fick ut viktiga och värdefulla 
data kopplat till vårt syfte. Till exempel har vår förförståelse kring att vara föräldrar till 
småbarn hjälpt oss fundera ut vilka aspekter i vardagen som kan vara problematisk under 
skiftarbete. Det gjorde även att vi fick ha en öppenhet under intervjuerna för att inte låta 
våra egna tolkningar påverka informanternas tankegångar. För att öka tillförlitligheten 
kring av vad det är våra informanter sagt under intervjuerna har vi valt att presentera citat 
i analysdelen, samt om något från informanternas utsagor är vår tolkning har vi skrivit 
detta.  

3.8 Etik och samtycke 

I denna studie kommer vi att ta hänsyn till olika etiska aspekter för att ge en trygghet till 
deltagarna, med tanke på att vi kommer hantera känsliga uppgifter. Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2017) beaktas genom att etiska aspekter som tagits hänsyn till 
är att alla informanter har fått ta del av både skriftlig och muntlig form vad studien 
kommer handla om, studiens syfte och vad materialet ska användas till. Deltagarna blev 
informerade om att det är helt frivilligt för dem att medverka i studien och att det även 
fanns möjlighet för dem att när som helst avbryta sitt deltagande under studiens gång. 
Under intervjuerna frågade vi om tillåtelse att få anteckna och spela in vårt samtal. Efter 
studien avslutas kommer alla inspelningar av intervjuer att raderas. På grund av 
integritetsskäl är informanterna anonymiserade i studie och benämns som informant, eller 
informant 1-6.  

 

4. Analys och resultat 

4.1 Analys 

I analysdelen presenteras analysresultatet från intervjuerna. Analysen är uppdelad i fyra 
större teman: 1) Möjligheter och svårigheter med skiftarbetet 2) Skiftarbetets 
begränsningar 3) Individens egna behov 4) Familjekontext. Dessa ska fånga centrala 
teman från materialet om informanternas hanteringsstrategier kring skiftarbete och 
föräldraskap under småbarnsåren. I de fall materialet varit rikt har vi även skapat 
underteman, vilka presenteras under respektive underrubrik. Varje tema har sin egen 
rubrik däremot kan vissa teman ibland flyta ihop och gå in i varandra, då det kan vara 
små nyanser som skiljer dem åt. Vi presenterar fortlöpande olika citat från intervjuerna 
för att ge exempel på vad vi fört till respektive teman eller undertema.  

Ett tema som dykt upp under intervjuerna är underbemanningen i vården och hur det 
påverkar arbetet. Vi har valt att inte ta med detta specifikt, eftersom det inte primärt är 
relaterat till skiftarbetet. Det speglar en generell brist på personalresurser inom vården, 
vilket i sin tur leder till bristande flexibilitet och tid för återhämtning för personalen. 
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4.2 Möjligheter och svårigheter med skiftarbetet  

Skiftarbete kan ha olika inverkan på förmågan att klara arbete och familj. Skiftarbete kan 
både innebära möjligheter och svårigheter när det gäller få ihop arbetsliv och familjeliv. 
Vi tror att särskilt småbarnsåren, när barn måste ha ständig tillsyn, blir sjuka mycket och 
ska lämnas och hämtas på förskola, kan vara ett knepigt pussel för skiftarbetande. I det 
följande analyserar vi materialet för att urskilja vad som framstår som möjligheter och 
svårigheter i informanternas utsagor om arbete och familjeliv. 

4.2.1 Möjligheter  

I materialet finns exempel på att skiftarbete kan medföra möjligheter i form av perioder 
av ledighet och utrymme för både barn, egentid och tid tillsammans med partnern. En 
informant arbetar endast nattpass, och brukar planera så hen arbetar fyra dagar och sedan 
ledig fyra dagar, och efter en tio veckors schemaperiod är hen dessutom ledig tolv dagar 
i sträck. I intervjuerna framgick att informanterna pratar om fördelar att arbeta skift, totalt 
finns i materialet nio exempel på positiva aspekter. Några av informanterna beskriver 
fördelarna på följande sätt:  

“Fördelar är att man kan ha egentid också, om man jobbar kväll tex. så barnet är på 
förskolan och man är hemma på morgonen, man kan studera eller träna. man har 2-3 
timmar på sig.” (Informant 2) 

“jag tycker att det fungerar fortfarande ganska bra när man har små barn och man får 
lite mer tid med barnen. Än om man hade jobbat måndag fredag, sju till fyra. Man blir 
ju, man jobbar helger ibland, så blir man ju lite mer fri i veckorna och får lite mer tid 
med dem då. Förmiddagar och så där som idag, innan man lämnar på förskolan. Det är 
väl främsta anledningen.” (Informant 5) 

“Ja valde att jobba natt eftersom det är skönt med pengar, det är svårt att backa tillbaka 
till lägre lön, all OB gör det väldigt bra. När jag är ledig så är jag 100 % ledig, och kan 
lämna och hämta barnen utan att stressa.” (Informant 4) 

“…så går man ju av en vanlig arbetsdag vid halvfyra och sen så jobbar man inte förrän 
två på dagen efter, och då har man ju längre tid än alla andra att återhämta sig, som inte 
jobbar skift.” (Informant 6) 

Citaten visar att planera sin tid blir en tydlig hanteringsstrategi, fem informanter uppger 
att de önskar schemaperioder vilket i  sin tur möjliggör utrymme för både egentid och att 
umgås med familjen. Vilket sannolikt kan bidra till det blir mindre konflikter mellan 
arbetsrollen och familjerollen. Då informanterna bättre kan planera sin egentid samt tid 
med familjen, följaktligen uppnås work-life balance.   
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4.2.2 Svårigheter  

I materialet finns en rad olika exempel på vilka svårigheter skiftarbete kan innebära. 
Informant 4, som arbetar nattskift säger att hen “knappt ser solen under vinterhalvåret de 
dagar hen arbetar skift”, hen vaknar klockan 16 och 20:30 åker hen till arbetet.  

“På den tiden ska jag äta, gymma, duscha, umgås med min man, kolla tv. Nu 
under vintern ser jag nästan inte solen alls dessa dagar. Då känner jag mig nästan 
uppgiven eftersom jag inte ser ljus” (Informant 4).  

“Jag förlåter mig själv snabbt om jag inte orkar med aktiviteter men jag måste 
prioritera min hälsa, jag får hjärtklappning vid stress. Om jag går över sina 
gränser, jag måste följa mina gränser slaviskt. Om jag inte följer mina gränser så 
blir jag irriterad. Om jag följer mina gränser blir det harmoniskt, bara trött” 
(Informant 3).  
 

Informanten berättar att hen blivit tvungen att sätta tydliga gränser, om gränserna följs blir 
tillvaron harmonisk. För att undvika effekterna av skiftarbete har informant utvecklat en 
slags strategi för att hens mående ska vara bra. Hen upplever sig fortfarande trött men det 
tycks vara acceptabelt. 

Totalt har vi 19 exempel i material på hur skiftarbetet gör det svårare att få ihop familjelivet 
och sju exempel på svårigheter som inte nödvändigtvis har koppling till skift och obekväm 
arbetstid. 

Flera informanter berättar att deras arbetstider gör det svårt att hinna med lämning och 
hämtning på förskola. Deras dagspass börjar vid sju på morgonen och kvällspassen börjar 
vid 14. En informant beskriver att hen slutar en kvart efter barnens förskola stänger vilket 
gör hämtningen problematisk. För att hantera denna problematik tar informantens partner 
ett stort ansvar, där partnern trots sitt eget skiftarbete har möjligheten att hämta innan 
förskolan stänger.  

En annan omständighet som vi fört till undertemat “svårighet” är utsagor som handlar om 
svårigheterna att hantera barnens lov. En informant beskriver hur semestern inte räcker 
till och det är svårt att få till gemensam semester då båda föräldrarna är lediga samtidigt. 
En annan problematik som framträder i materialet handlar om att semesterdagar inte 
räcker till för att täcka både sommarlov, skollov och även semester till föräldrarna utan 
sina barn. Men vi tänker att detta rimligen med skolloven är något som alla familjer 
brottas med oavsett om föräldrarna arbetar skift eller inte. Vad gäller egentid utan barn 
kan det nog snarare vara så att de som arbetar skift har större möjligheter att få egentid 
än de som arbetar dagtid måndag till fredag. 

En informant berättar en upplevelse kring att arbeta under högtider på följande sätt:   

“… det är så klart en jättestor uppoffring, när man missar en sån här högtid med sin 
familj. och det tog ju ganska hårt, alltså det var inte alls roligt faktiskt, så det är klart att 
jag har offrat många såna, även om det bara är en kväll om året så är ju den väldigt 



 

16 

viktig då bara för att det är julafton… man skapar ju minnen kring de där högtiderna. ” 
(Informant 5) 

Det finns utsagor i materialet som tyder på att ledighet också skapar en trängsel av 
konkurrerande sätt att använda den lediga tiden. En annan informant, som arbetar 
varannan helg värdesätter den lediga helgen och vill spendera tid med familjen då. 
Informanten berättar att hen upplever sig “samtidigt frustrerad” om hen “inte gör något” 
under den lediga helgen, då hen inte tycks vilja “slösa” bort den lediga tiden. Hen säger 
att: 

“ Jag jobbar treskift då också, slutade med gymnastik och tränare för det blev för 
svårt med tre-skift. De helger jag är ledig finns det utrymme för aktiviteter.” 
(Informant 6) 

-Hur känns det att vänta på helgen du är ledig?   

“Jag tycker det känns frustrerande att inte göra något mer jag väl är ledig, slösar 
bort en helg.” (Informant 6) 

Detta resonemang visar att informanten upplever en press kring frågan om hur helger 
används. Det kan säkert skapa en underliggande stress att man känner krav på sig att 
maximalt utnyttja de lediga helgerna. Även Albertsen (2013) lyfter att det finns en risk 
att sätta för höga krav på sig själv för att optimera tiden med familjen.  

4.3 Skiftarbetets begränsningar  

Inom sjukvården och speciellt på sjukhus är verksamheten i gång dygnet runt, det krävs 
därmed planering för att vara bemannade alla timmar på dygnet. Informanterna beskriver 
att de lägger in önskemål om tider i 10 veckors schemaperioder, därefter är det 
arbetsgivaren ansvar att se till att alla pass är bemannade. 

4.3.1 Bristande flexibilitet i schema? 

Gonçalves, Silva och Veloso (2020) belyser i sin studie vikten av en positiv effekt av 
skiftarbete var möjligheten att ha ett flexibelt schema kan leda till ökande möjlighet att 
vara nöjd med sin work-family balance. Detta styrks även av Albertsen et. al., (2013) då 
de menar att möjligheten att påverka sitt schema möjliggör att kunna försöka anpassa 
arbetstiderna efter privatliv. Flera av informanterna i vår studie upplever att det finns 
ingen flexibilitet i deras arbetsschema, men det finns en stor variation mellan 
informanternas situation i hur mycket påverkansmöjligheter de har på sina arbetstider. 

I materialet finns det sex exempel på att informanterna inte upplever sig ha någon 
möjlighet att påverka sina arbetstider när det gäller nära inpå, exempelvis sluta tidigare. 
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En informant berättar att det är svårt att påverka sina arbetstider, man ”måste vara i tid 
för lösa av skiftet innan så att de får åka hem”. En tolkning av citatet är att vid 
arbetspassets slut måste informanten sedan invänta nästa skift som kommer för att lösa 
av.  

“Tvångsmässigt, för oss som läkare finns inget val, det ingår i jobbet, man blir 
inte tillfrågad, man tar bara sin del av jour-bördan.” (Informant 1) 

“… så mitt arbete, eller egenskap är det så. sjukvårdsarbete för sjuksköterska det 
mesta är på sjukhus, så ska man jobba dygnet runt.” (Informant 2) 

Utifrån citaten finns det med andra ord inget flex i arbetstiderna men materialet visar 
också att alla sex informanter kan påverka sina arbetstider till viss del. Om de får sitt 
önskeschema fullt ut är svårare att veta, och förändringar med kort varsel är förmodligen 
svårt att få till. En studie genomförd av Duncan och Pettigrew (2012) lyfte  upp i deras 
studie att ett flexibelt schema ökade chansen att vara nöjd med sin work-family balance, 
något som småbarnsföräldrar behöver. 

4.3.2 Skiftarbete som tvingande faktor eller som något man valt? 

Informanter berättar att de upplever att skiftarbetet kan vara tvingande i vissa situationer, 
men väljer att stanna kvar på sina arbetsplatser, trots att det finns arbetsplatser med endast 
arbete på dagtid såsom vårdcentral eller mottagningar. Informanterna resonerade kring 
att de valt att arbeta på sjukhus då det finns en kunskap och kompetens där, till exempel 
akutsjukvård, och därmed lär de sig mer och har en mer stimulerande arbetsmiljö. I 
materialet har vi sex utsagor som hanterar skiftarbete som tvång och/eller som något man 
valt. 

“ Jag är inte redo att ge upp min arbetsplats, om jag ska fortsätta och arbeta med 
såna här patienter måste jag vara där. Det måste vara personal hela dygnet. Det 
finns mycket dåligt samvete och extremt mycket lojalitet. Jag har haft runt 50 
kollegor som slutat sedan jag börjat, varje gång någon slutar blir det svårt för de 
som är kvar. (Informant 6).  

Informanten tycks vilja stanna kvar på sin arbetsplats både på grund av arbetsuppgifterna 
men även på grund av lojalitet till arbetsplatsen samt arbetskollegor. Det tycks vara en 
konflikt hos informanten över vilken roll hen ska välja att prioritera.  

Informanterna upplever även att skiftarbete kan vara tvingande emellanåt. Informanterna 
verkar vara medvetna om detta men ändå ser de arbete på sjukhus som en möjlighet för 
sin yrkeskarriär då eftertraktad kompetens finns där för utveckling av sina kunskaper och 
färdigheter. Där finns unik kunskap och erfarenhet bland personalen, och en stor variation 
av patientfall som är inlagda eller i behov av akutsjukvård. 
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4.4 Individens egna behov 

I vårt material fann vi en hanteringsstrategi som skiftarbetande föräldrar använde sig av, 
denna var egentid. Detta för att hitta en balans mellan sitt arbete och sitt familjeliv, 
exempelvis egentid som också kan innebära återhämtningstid. En av informanterna 
nämner att i och med att man arbetar skift finns det emellanåt egentid för hen och hens 
partner: 

“… när barnet är på förskolan så blir det mysigt att har tid tillsammans utan 
barn, gå på promenad och fika, gå till gym tillsammans.” (Informant 2) 

“Ibland kan jag tycka att det är för lite återhämtning mellan arbetspass, och att 
det här med att jobba kväll och sen en dagstur direkt efter, då blir det väldigt 
kort dygnsvila. Alltså att man kommer hem sent och måste somna direkt för att 
orka gå upp liksom igen.” (Informant 6) 

Informanten tycks osäker kring om det är för lite återhämtning mellan arbetspass men 
samtidigt säger hen att hen behöver mer tid för återhämta sig, även att det kan ta tid för 
hen att varva ner när hen kommer hem, då blir klockan sent när hen väl somnar. Vidare 
resonerar informanten att hen inte upplevde något problem med återhämtning innan hen 
fick barn, utan det framstår som att just kombinationen skiftarbete och småbarn som kan 
leda till att återhämtning uteblir. Att umgås med sin partner utan barn kan tolkas som 
meningsfokuserad coping med fokus på de positiva känslorna. 

I materialet finns flera utsagor som tyder på att informanterna funderar över sina egna 
individuella begränsningar, man väljer då bort saker och sömn prioriteras för 
återhämtningen. Träning och hälsosam kost är också hanteringsstrategier som lyfts av 
informanterna, som de försöker upprätthålla, men det är inte alltid tiden räcker till för 
detta.  

“Det är nog inte skiftarbetet utan det är nog snarare familjelivet, alltså att man 
har barn som gör det lite, att man begränsar sig tror jag” (Informant 5) 

“Jag tycker att mitt jobb tar hela platsen, att orka jobba inför nästa pass tar 
mycket plats. Jag hade önskat att jag fått leva mitt liv utanför jobbet, men det är 
begränsat. Om man jobbat mer regelbundna tider, bara natt eller bara dag, då 
kanske det är lättare att planera saker hur man ska gå får mer energi. Nu är det 
kaos, svårt att planera min sömn, min tid, nu händer det när det händer.“ 
(Informant 3) 
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4.4.1 Socialt umgänge 

Flera informanter säger även att det inte finns mycket utrymme för socialt umgänge, ofta 
blir arbetskollegorna som en andra familj och de man umgås mest med utanför familjen. 
Vidare beskriver de att den sociala biten, att gå ut och träffa vänner kommer långt ner på 
listan, och inte bara på grund av skiftarbetet, utan kanske mer för att man har familj och 
småbarn att ta hand om då tiden inte räcker till. Att prioritera familj framför vänner kan 
tolkas som känslofokuserad coping för att hantera eventuella känslor, som dåligt samvete, 
där man som förälder “väljer bort” tid med familj för vänner under sin lediga dagar. Dessa 
situationer kan leda till att man känner sig frustrerad då tiden inte är räcker till, för allt 
det man önskar göra. Men det kan även tolkas som meningsfokuserad coping där man 
omprioriterar och väljer det som ger mest positiva känslor, i detta fall att umgås med 
familjen. 

“Jag vill inte vara iväg med vänner mer när jag väl faktiskt är ledig och kan umgås 
med min familj. Jag förstår inte hur andra får ihop.” (Informant 6) 

- Beror det på skiftarbetet?  

“Jag tycker det, man missar många kvällar, hade vi haft varje vardagskväll 
tillsammans och helg, så tror jag att vi fått mer tid tillsammans som familj,” 
(Informant 6).  

I materialet finns flera uttalanden om att informanten prioriterar familjen under sin lediga 
tid. Materialet innehåller utsagor om att informanter umgås med människor i samma 
situation. Exempelvis när man arbetar en lördag kväll när andra är lediga spenderas den 
“naturliga” avsatta tiden för familjen på arbetet med sina kollegor. Flera informanter 
beskrev att de umgås med vänner som också arbetar skift. Vi ser att en aspekt till att 
socialt umgänge inte prioriteras kan vara att de flesta informanterna har familj, släktingar 
och vänner på längre avstånd och även i andra länder, då de bor långt bort kan de inte 
träffas spontant, ta en fika på stan eller ses hemma hos dem.  

Materialet ger också exempel på hur informanterna ser på sitt sociala umgänge 
utomlands. En informant berättar att familj och vänner bor i utlandet och att kontakten 
med dem sker online. Men att hen känner ingen avsaknad heller eftersom hen umgås 
mycket med sina kollegor på jobbet.  

4.5 Familjekontext 

Vi har utgått ifrån att familjer använder olika verktyg, lösningar eller hanteringsstrategier 
för att kunna balansera skiftararbete och familjeliv. Hur man förstår och tänker kring 
denna utmaning och förhåller sig till olika lösningar kan bero på många saker. I denna 
del av analysen vill vi dock inte utreda vad olika lösningar beror på i första hand, utan i 
första hand samla de verktyg, lösningar och hanteringsstrategier som vi kan identifiera i 
materialet, åsikter och prioriteringar på familjen respektive arbetet. Vi har sammantaget 
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identifierat 19 utsagor som säger något om informanternas hanteringsstrategier. Vi 
kommer att beskriva dessa närmare i resultatdiskussionen. 

4.5.1 Stöd från partner 

En hanteringsstrategi som fem av sex informanter nämner är stöd från deras partner. De 
uppger att det inte hade gått att arbeta skift utan extra stöd av sin partner. Arbetstiderna 
gör det svårt att hinna med lämning och hämtning på förskola. Partnern måste ta ansvaret 
för hämtning/lämning när informanten arbetar obekväm arbetstid eller då informanten 
måste ta ett extrapass. I två fall är informanten frånskild, den ena av dessa informanter 
berättar att den andra föräldern alltid ställer upp när informanten har nattpass. Den andra 
informanten berättar att de alltid har barnen varannan vecka oavsett vad som händer 
oavsett om man måste jobba över, ta ett extra pass eller om ett av barnen blir sjuka. 

“Det hade varit omöjligt att få ihop vardagen med småbarn utan min partner.”  
(Informant 6) 

“Min fru har löst det om jag tar extrapass. Så vi har inte behövt ändra så mycket 
på barnomsorgen. Men om jag inte hade haft en partner så hade det varit tufft att 
ordna.” (Informant 1) 

En informant beskriver att hen har en mycket bra relation till sin före detta partner och de 
spenderar mycket av sin fritid med sina barn, exempelvis firar de jul tillsammans, pratar 
mycket om barnen och träffas ofta och äter ihop. Det kan tolkas som att även de är skilda 
har informanten uppnått en bra work-family balance, då hen får stöd av sin före detta med 
barnen möjliggör att arbeta nattpass.  

“När jag inte har barnen jobbar jag 6 dagar, kväll, helger, natt. En dag ledig, lite tuffare 
veckor men värt det när jag har barnen.” (Informant 4) 

Sjuksköterskans beskrivningar ger oss bilden att hen är ensam om att hantera det egna 
livspusslet, för att få mycket tid med barnen har hen valt att arbeta mer veckorna utan 
barn och arbeta mindre veckorna barnen är hos hen.  

Alla sex informanter har sina föräldrar utomlands och således svårt att få stöd och hjälp 
med barnen, två av informanternas partners föräldrar bor även de utomlands. Det var 
endast två informanter som uppgav att de ibland fick hjälp av deras partners föräldrar. 
Men det hände inte ofta på grund av de bor långt ifrån varandra eller mor/farföräldrarna 
har många barnbarn och därmed lite tid.  

4.5.2 Arbetsfördelning i hemmet 

Det obetalda arbetet i hemmet kan vara en stressande faktor för många människor, det 
finns en norm i dagens samhälle att hemmet alltid ska vara städat och i ordning. Hur 
påverkar skiftarbete tiden att hinna med hushållssysslor så som städning eller matlagning. 
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De informanter som uttrycker att de hjälps åt i hemmet, talar om detta i termer av just ”vi 
hjälps åt” (Informant 5), ”vi har delat upp sysslor” (Informant 1) eller ”Vi försöker göra 
det tillsammans” (Informant 2).  

En hanteringsstrategi som en av informanterna som är frånskild använder sig av är att 
barnen hjälper till med hushållssysslor. Utöver arbete i hushållet så kan även barnens 
fritidsaktiviteter föra med sig en del arbete. Informanten beskriver situationen:  

“Barnen hjälper till, barnen har aktiviteter varenda kväll. Något att göra varje 
dag efter skola, de har läxor och de ska ha mat. Städning får inte högsta prioritet. 
Jag fokuserar på att det finns mat och att de följer med i skolan. Hinner inte med 
uppgifter, hemmet är inte så snyggt.” (Informant 4) 

Det blir tydligt att informanten använder sig av flera strategier för att hantera 
vardagslivet; barnen hjälper till, städning blir inte prioriterat, väljer att fokusera på mat 
och skolarbete. Vi tolkar det som problemfokuserad hanteringsstrategi, då informanten 
har löst stressen kring hushållssysslor genom att ta hjälp av sina barn och göra 
prioriteringar.  

En gemensam upplevelse mellan informanterna som lever tillsammans med sin partner 
är att deras partner får dra en större last i hemmet. En av informanternas partner arbetar 
också skift. I deras fall blir det den av de två som är hemma med barnen som får ta mest 
ansvar för barn och hem. Skiftarbetaren missar många kvällar och således är deras partner 
själv exempelvis när maten ska lagas och barnen ska nattas. Till skillnad från när 
informanterna är hemma kan de hjälpas åt med sysslorna. Craig och Powell (2011) lyfter 
upp att det krävs en flexibilitet hos familjer där någon arbetar skift, ansvaret för hemmet 
landar oftast hos partnern som inte arbetar skift.  

 

5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer en metoddiskussion presenteras därefter diskuteras 
analysen utifrån våra tolkningar samt tidigare forskningen.  

5.1 Metoddiskussion  

Vår upplevelse är att frågorna i vår intervjuguide fungerade väl, även om vi ibland saknar 
att vi inte ställt följdfrågor för fler exempel och för att få mer detaljer i informanternas 
berättelser. Samtliga informanter valde att genomföra intervjuerna via zoom. En faktor vi 
inte beaktade i samband med detta var hur miljön påverkar kvaliteten av samtalen. 
Exempelvis genomförde en av informanterna intervjun på väg till arbetet, i början av 
intervjun åkte hen tåg och då var uppkoppling dålig. Vi fick avbryta intervjun och 
fortsätta när informanten kommit fram med tåget. Det gjorde att första delen av intervjun 
blev inte så djup då det bröts flera gånger och vi endast hörde halva meningar. En annan 
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informant valde att göra intervjun samtidig som hen lagade mat vilket gjorde att hen 
ibland hade svårt att fokusera sig på frågor och vi fick upprepa vissa frågor. Det ledde till 
att i början av intervjun blev det inte riktigt något bra flöde i samtalet.  

I och med att samtliga informanter arbetade skift var vi tacksamma för att informanterna 
hittade en lucka i sina tidsscheman. Vi är medvetna om skiftarbetare med småbarn har 
ont om tid och således anpassade vi oss efter deras lediga tid. Om det inte hade varit 
covid-19 pandemi hade vår ambition varit att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte 
i en miljö där samtalet med informanterna blivit mer naturligt. Alvesson (2011) beskriver 
att de flesta kvalitativa intervjuer brukar vara ansikte mot ansikte. Att ha intervju över 
telefon eller på andra digitala sätt anses mer torftigt. Detta är något vi upplevde under 
intervjuerna, att genomföra intervjuerna digitalt kan skapa en svårighet kring att uppfatta 
kroppsspråk. Exempelvis lagade en informant kvällsmat under intervjun och la ibland ner 
telefonen på köksbänken vilket gjorde att vi endast såg taket, jämfört med en annan 
informant som satt i soffan och hade ständig ögonkontakt med oss. Detta upplevde vi gav 
en stor variation i hur djupa svar vi fick. Informanten som lagade mat ställde ofta frågan 
“hm oj vad var frågan nu igen?” eller gav oss svar som kanske inte var kopplat till frågan. 
Medan vi upplevde informanten som satt i soffan och hade ögonkontakt upplevdes sig 
avslappnad och hade ett förtroende för oss, och på så sätt skapade vi dialog och nära 
kontakt med informanten vilket Alvesson (2011) också skriver om. 

Vi har kommit till insikt om att intervjuprocessen blir bättre och bättre ju fler intervjuer 
man gör då man samlar på sig erfarenhet efter varje intervju. Det märkte vi från första till 
tredje intervjuer där vi började anpassade frågorna efter informanternas berättelser. Vi lät 
informanten styra samtalets gång och vi släppte lite taget om vår intervjuguide. Men var 
samtidigt medvetna vilka frågor vi behövde ställa för att generera bra material till vår 
studie. Alvesson (2011) beskriver väl vad kvalitativ ansats innebär på följande sätt:  

“Kvalitativ forskning är i mångt och mycket en lärprocess, där man får se vad som 
händer, får ompröva tidigare planer och se till att man lär sig fortlöpande.”  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka hur småbarnsföräldrar hanterar sitt 
föräldraskap när de arbetar skift. Undersökningen har fokuserat på att bidra till 
kunskapsfältet work-life balance samt att diskutera föräldrars försök att hantera de 
möjligheter och svårigheter som skiftarbete under småbarnsåren innebär. Vår 
frågeställning till denna studie lyder som följande:  

Vilka strategier finns det i skiftarbetarnas vardagsliv med småbarn som kan relateras till 
att uppnå en bra work-life balance? 

I vårt resultat framkom det att våra informanter använder sig av olika strategier för att 
hantera vardagen med småbarn i samband med skiftarbete. Dessa kommer att diskuteras 
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nedan. Resultaten väcker även frågor om det ens kan vara möjligt att arbeta skift utan sin 
partner och om informanterna upplever skiftarbetet som en fördel eller nackdel under 
småbarnsåren. Dessa strategier samt komplexitet i familjelivet kommer diskuteras nedan. 

Vårt första tema beskrivs nedan och i vår tolkning belyser vi informanternas bild om vilka 
fördelar och nackdelar det finns med skiftarbete under småbarnsåren. Vår tanke är att 
diskutera olika strategier som skiftarbetare använder för att underlätta sina vardagsliv.  

5.2.1 Men kan skiftarbetets nackdelar vägas upp av fördelar? 

Skiftarbete innebär att arbeta olika timmar på dygnet, och med småbarn blir det en 
komplex situation. Det framkom i vårt resultat att flera informanter upplevde en 
problematik med skiftarbete, men att problemet uppkommit efter att de fått barn. Våra 
informanter pekar ut både nackdelar och fördelar med skiftarbete, men de pekar också ut 
problem som småbarnsföräldrar kan ha oavsett arbetstider, det vill säga utmaningar som 
inte specifikt har med skiftarbete att göra. I resultatet lyfter informanterna upp fler 
nackdelar än fördelar med skiftarbete, flera av nackdelarna fokuserade kring barn medan 
fördelarna var mer individ riktat. Vi fann 19 exempel i vårt resultat på nackdelar som är 
kopplat till skiftarbete och det uppkom nio exempel på fördelar med skiftarbete.  

Utifrån vårt resultat att det finns fler nackdelar än fördelar tolkar vi att det kan vara en 
form av hanteringsstrategi för informanterna. Vi ser det som en mekanism att övertala sig 
själv att försöka lägga högre värdering i fördelarna för att kunna hantera livssituationen. 
Genom att fokusera på fördelarna bekräftar informanterna sig själv att de gör rätt val med 
skiftarbete under småbarnsåren. Detta tolkar vi att informanterna väljer att lägga fokus på 
fördelarna då informanterna ser möjligheter med skiftarbete. Exempelvis möjlighet att 
utföra ärenden på lediga dagar samt egentid på vardagar när barn är på förskolan. Om 
informanterna kan utföra ärende på lediga dagar samt fokusera på sig själv för att 
återhämta sig kan det leda till en minskad stress. Detta i sig är inte relaterat till 
föräldraskap men däremot är vår tolkning att det kan ses som en hanteringsstrategi för att 
uppnå en bättre balans mellan rollerna som egen individ samt föräldraroll. Det i sin tur 
leder till att föräldern kan koppla av och kan fokusera på familjen. Således en rimligen 
förbättrad work-family balance.  

Utifrån vårt resultat tolkar vi att skiftarbete påverkar familjelivet negativt men det finns 
också fördelar. Dessa fördelar enligt vår tolkning vägs mer än nackdelar eftersom i vårt 
material framkom det att flera informanter var medvetna om problematiken gällande 
skiftarbete och småbarn men har ändå valt att stanna kvar på sin arbetsplats. Vårt resultat 
pekar i samma riktning som studien gjord av Jensen, Larsen och Damgaard Thomsen 
(2017) som visade att skiftarbete hade en negativ inverkan på familjen men samtidigt 
framkom det att på mediannivån var åtta av tio nöjda med skiftarbete. Informanterna 
nämnde att de hade en tanke att byta till ett arbete med regelbundna arbetstider på dagtid 
men hade svårt att se sig själv i detta nya jobb, där det kanske inte finns de kompetenser 
som de eftersöker. Det ter sig alltså att det inte är skiftarbetet i sig som är problematiskt 
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för informanterna, utan just kombinationen med småbarn då man ställs mellan olika 
situationer som småbarnsförälder.  

5.2.2 Möjligheter för framgångsrika strategier 

En hanteringsstrategi som framkom i flera utsagor var stöd från sin partner. Informanterna 
påtalade att det hade varit omöjligt att få ihop vardagen med småbarn utan sin partner. 
Att få stöd av sin partner kan möjliggöra för skiftarbetaren att kunna arbeta utan behöver 
oroa sig för barnen under exempelvis sina nattpass. Vilket i sin tur gör att skiftarbetaren 
kan fokusera på sitt arbete och kan skilja på arbetsrollen och familjerollen. Detta styrks 
av Gifkin, Johnston och Loudoun (2017) samt Ferguson et al., (2019) resultat som visade 
att sjuksköterskor upplevde att en hanteringsstrategi var socialt stöd. En sida av socialt 
stöd som togs upp av informanterna var att den andra föräldern får ta mer ansvar i hemmet 
och med barnen när skiftarbetaren arbetar. Det kan krävas en flexibilitet och ett stort 
ansvar hos informanternas partners. Då deras partner ofta får ta kvällar och helger ensam 
med barnen leder det till att partnern får anpassa sig efter skiftarbetaren. I vår studie var 
det inte fokus på att jämföra mellan könen. Det är dock intressant att uppmärksamma att 
tidigare forskning visar att den som utför det mesta av hushållsarbetet och barnomsorgen 
är den som arbetar dagtid och är partner till skiftarbetaren (Craig & Powell 2011), vilket 
också våra informanter beskriver. Däremot skiljer sig vår studie i detta perspektiv att det 
är kvinnor som utförde det mesta hushållsarbete i hemmet medan män arbetar skift. De 
flesta av våra informanter var kvinnor och deras upplevelse var att deras partner, alltså 
männen, tog ett stort ansvar i hemmet och för barnen. Vår studie visar på att det finns en 
förståelse och flexibilitet hos partnern till den skiftarbetande informanten. Detta tycks 
möjliggöra en överlag rimlig work-family balance. Vidare kan det också vara en 
möjlighet för den som är hemma med barnen att automatiskt bli mer delaktig i det 
livspusslet som småbarnsåren innebär och ta mer ansvar för att det ska fungera.  

En informant i vår studie är ensamstående förälder och har barnen varannan vecka, hen 
har inget stöd från barnens andra förälder vilket skiljer sig åt från de andra informanterna 
som har stöd från partner eller ex-partner. En hanteringsstrategi som framkom i resultatet 
var att informanten valde att ta hjälp av barnen med vardagssysslor. Vår tolkning utifrån 
informantens utsagor är att hen har det svårt att balansera arbete och familj ensam. Det 
finns inget stöd från varken ex-partner eller släkt hos informanten vilket resulterar i att 
barnen får tar sig an en större roll. Detta stöd ligger oftast hos partnern eller en släkting 
för att underlätta för skiftarbetare att pussla ihop sitt vardagsliv. Den här 
hanteringsstrategin resulterar rimligen till att informanten får mer tid ihop med sina barn 
och troligtvis mer tid till egen återhämtning.    

Möjligheten att använda släkt och far- och morföräldrar fanns inte bland informanterna. 
Släkten bor inte nära eller ens i Sverige. Med detta i åtanke är stödet från partnern än 
viktigare då annat stöd kring familjen är begränsat. Många småbarnsfamiljer får stöd och 
hjälp från släktingar med barnpassning och hämtning/lämning på förskola, men idag 
flyttar man i större utsträckning än förr. Det är lättare att flytta till ett annat land eller 
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långt bort och då försvinner detta stöd. Vårt resultat tyder på att utan detta stöd blir andra 
delar av vardagslivet mindre prioriterat. Exempelvis blir hemmet städat mer sällan, tvätt 
och träning prioriteras ner.  

En annan hanteringsstrategi som framkom i vårt resultat var vikten av sömn vilket även 
styrks av Gifkin, Johnston och Loudoun (2017) samt Ferguson et al., (2019) där deras 
resultat visade att sömn och vila var en viktig hanteringsstrategi för att återhämta sig. Vår 
tolkning av relationen mellan återhämtning och föräldraskap, är att om det finns en brist 
på återhämtning kan det skapa en svårighet att hantera rollen som förälder. Det är en 
utmanande period under småbarnsåren och präglas även ofta av sömnbrist. Skiftarbete, 
särskilt kvälls- och nattarbete, är också förknippat med sömnproblem (Kalmbach, Pillai, 
Cheng, Arnedt & Drake 2015). Sömn och återhämtning blir enligt vår tolkning en 
betydande hanteringsstrategi för informanterna då det påverkar både deras arbetsroll och 
föräldraroll.  

Kopplat till återhämtning fann vi en annan strategi där informanterna valde att fokusera 
på sig själva; ta sig tid att träna, vila, umgås med sin partner samt äta hälsosamt. Detta är 
kopplat till rollen som egen individ och inte till föräldrarollen eller arbetsrollen. Men 
dessa roller anser vi hänga ihop och kan förknippas med work-life balance. För att uppnå 
en bra work-life balance och inte hamna i konflikt mellan rollerna måste man på något 
sätt prioritera det som känns viktigast för stunden men samtidigt inte glömma att alla 
pusselbitar ska balanseras för att känna tillfredsställelse.  

Att ha möjligheten att önska sitt schema leder till att informanterna kan planera sitt 
privatliv bättre, genom detta frigörs känslan av stress och orolighet för att tiden 
informanterna har till sitt förfogande inte räcker till umgänge med familjen. Det blir en 
problemfokuserad hanteringsstrategi då informanterna kan lösa stressen kring minskad 
tid med familjen genom att försöka planera sitt schema på ett sätt som passar deras familj. 
Detta är något som även framkom i tidigare forskning, där det visade att möjligheten att 
påverka sitt schema skapade en större tillfredsställelse med skiftarbete (Jensen, Larsen & 
Damgaard 2017). Ferguson et al., (2019) och Gifkin, Johnston och Loudoun (2017) 
forskning visade att möjligheten att påverka sitt schema var en frekvent förekommande 
hanteringsstrategi. 

En hanteringsstrategi vi fann i vårt resultat var hur informanterna valde att prioritera olika 
aspekter av sina liv. Det innefattar prioritera familj före vänner, vardagssysslor och 
städning blir inte prioriterad. Det framkom i tidigare forskning att sjuksköterskor kunde 
uppleva social isolering (Gifkin, Johnston & Loudoun 2017; Jensen, Larsen och 
Damgaard Thomsen (2017). En tydlig strategi var att flera informanter i vår studie aktivt 
valde att umgås med sin familj och upplevde således inte social isolering. Informanterna 
valde även aktivt bort vardagssysslor och städning, detta blir ett sätt att minska stressen i 
vardagslivet. En norm i samhället är att hemmet ska vara städat och i ordning, det är en 
norm som är svår att uppfylla för alla familjekonstellationer. Men särskilt för 
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ensamstående föräldrar som har gemensam vårdnad och delar lika på föräldraansvaret 
samt arbetar skift.   

5.2.3 Inre konflikt mellan arbete och familj  

I resultatet lyfter informanterna fram att de har funderat på om skiftarbete har en negativ 
påverkan på deras familjetid, eftersom vårt samhälle är i stor utsträckning uppbyggt efter 
att man arbetar och går i skolan dagtid. Tidigare forskning har visat att oregelbundna samt 
strikta arbetstider kan påverka föräldrars risk för konflikt mellan arbetsrollen och 
familjerollen (Zhao et. al., 2020; Ali & Rahman 2021. Utifrån resultat av vår studie tolkar 
vi att flera informanter verkar ha svårt att välja mellan att vara kvar i sin nuvarande 
arbetsroll eller byta till ett dagstidsarbete inom sjukvården för att underlätta familjelivet. 
Informanterna uppgav att om de skulle byta arbete skulle de förlora kompetens då en viss 
kompetens finns mest på sjukhus där skiftarbete är en förutsättning. En informant är 
specialistsjuksköterska på en avdelning och hen uppgav att det är svårt att hitta en 
motsvarande arbetsroll på någon annan enhet. Vår tolkning är att det lätt kan skapas 
konflikter mellan de olika rollerna i livet, tron att man måste välja mellan att prioritera 
sitt arbete eller sitt familje- och privatliv. Det kan skapa en viss stress att få arbetsliv och 
privatliv att harmonisera eftersom det ofta tas för givet att det är upp till individen att själv 
hantera denna konflikt. En annan trolig hanteringsstrategi av informanterna, är att de 
väljer att stanna på sin nuvarande arbetsplats då den upplevs som bekväm och trygg, en 
ny arbetsplats kan upplevas som skrämmande och ger heller inga garantier på att 
vardagslivet underlättas. 

En annan aspekt som kan leda till att informanterna upplever inre konflikter är tidsbristen 
som stör rutiner med familjen, såsom måltider, fritidsaktiviteter med barn, läsning och 
lek. Då föräldrar som arbetar skift tillbringar mindre tid med sin familj. Bristen på 
familjetid kan bero på att den lediga tid som den skiftarbetande föräldern har till sitt 
förfogande ofta är oförenliga med övriga familjemedlemmars lediga tid. Även Gonçalves, 
Silva och Veloso (2020) skriver i sin studie att detta kan leda till en inre konflikt att välja 
mellan arbete och tid med familjen. Vilket rimligen kan ha en negativ påverkan på 
individens uppnådda work-family balance samt skapa en work-family conflict för 
individen. 

 

 6. Slutsatser 

I denna studie har vi ökat vår förståelse för hur småbarnföräldrar hanterar sitt föräldraskap 
när de arbetar skift samt att diskutera föräldrars försök att hantera de möjligheter och 
svårigheter som skiftarbete under småbarnsåren innebär. Resultatet av studien visar att 
skiftarbete innebär nackdelar, som arbete på oregelbundna tider ger mindre tid att vara 
med familjen. Trots nackdelarna kring skiftarbete visar vårt resultat att deltagarna trivdes 
med sina arbeten och hade inga intentioner att sluta eller byta arbete. Vår uppfattning är 
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att deltagarna gjort ett medvetet val. De vet att deras yrkesroll kräver skiftarbete och då 
några valt att specialisera sig inom sina områden finns det ett driv för att stanna kvar. 
Utifrån vårt resultat verkar fördelarna väga tyngre än nackdelarna. 

Vårt resultat visade att skiftarbetande småbarnsföräldrar har flera olika 
hanteringsstrategier för att få livspusslet att gå ihop. Totalt fann vi nio olika strategier hur 
småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift; se fler fördelar än 
nackdelar, stöd från partner, önskeschema, sömn, egentid och prioriteringar; väljer familj 
före, vardagssysslor och städning blir inte prioriterad.  

Stödet från partner var en viktig hanteringsstrategi för att pussla ihop familjeliv och 
arbetsliv. Det visade sig tydligt hos informanten utan stöd från ex-partner att livspusslet 
var en utmaning hen själv fick lösa. För att hantera sin livssituation prioriterar hen bort 
vardagssysslor för att ha energi att koncentrera sig på sina barn. En annan 
hanteringsstrategi som framkom var hur informanterna väljer att prioritera. Familjen blir 
högt värderad, medan tid med vänner och vardagssysslor som städning och tvätt blir 
mindre prioriterat. Dessa vardagssysslor samt omsorg av barnet hamnar till stor del på 
partnern till skiftarbetaren. Vårt resultat visar att det krävs en flexibilitet och förståelse 
hos partnern att anpassa sig efter skiftarbetarens arbetstider. En hanteringsstrategi som 
möjliggör för planering av vardagslivet var att informanternas kunde lägga ett 
önskeschema. Sömn och egentid var två olika hanteringsstrategier som visade sig tydligt 
i vårt resultat. Flera informanter tycks fokusera på fördelarna med skiftarbete, vilket vi 
tolkar som en hanteringsstrategi då den upplevs som bekväm och trygg att stanna på sin 
nuvarande arbetsplats vilket göra vardagslivet mer hanterbart. Om informanterna 
fokuserar på fördelarna bekräftar de sig själva; alltså att de gör rätt val med skiftarbete 
under småbarnsåren. 

Avslutningsvis är våra tankar att balansera arbetsroller och familjeroller är en utmaning i 
vårt moderna samhälle. Informanterna i vår studie växlar mellan sin arbetsroll och sin 
föräldraroll och använder sig av olika strategier för att på bästa sätt hantera dessa roller 
och hitta balans mellan arbete och familj. Detta är någonting som man brottas med varje 
dag. Man strävar efter bästa sätt att tillfredsställa både individens och 
familjemedlemmarnas behov. Det finns inget färdigt recept som ska följas, utan det 
behöver finnas förståelse att skapa rutiner som passar både familjen och individerna i den. 
Och där den som arbetar skift och oregelbundna tider känner att den får det stödet den 
behöver för att kombinera arbete och familjeliv på bästa sätt, samtidigt att alla är överens 
och accepterar situationen som den är. En slutsats är att stöd av partner kan möjliggöra 
för att få en bra work-family balance. Dessutom underlättar för att pussla ihop 
vardagslivet som småbarnsförälder. 
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6.1 Ur ett HR-perspektiv 

I vår analys framkom det ett tema som handlar om underbemanningen i sjukvården och 
hur det påverkar arbetet. Det är ett intressant ämne ur ett HR-perspektiv då deltagarna 
upplevde sig trötta vilket påverkade deras privat- och familjeliv negativt.  

Hur skulle HR kunna hantera dessa situationer? Underbemanningen beror delvis på 
sjukdom och sjukfrånvaron. Risken med underbemanning är att den kan ge en 
nedåtgående spiral, med trött personal som ständigt får arbeta över, vilket i sin tur ger 
större risk för sjukfrånvaro. Det är viktigt att bryta detta mönster tidigt. Ett förslag är att 
utöka friskvårdssatsningarna, ett annat att bygga upp en vikariepool och värna den fasta 
personalen.  

Som chef är det viktigt att lyssna på sina medarbetare, när de berättar om sin 
arbetssituation och att ta det på allvar. Det sitter ofta långt inne att medge att arbetet kan 
leda till ohälsa. Vi kan ställa oss en fråga: Hur kan HR hjälpa till för att främja en 
hälsosam work-family balance? Ett sätt är att utöka möjligheten att välja sitt eget schema 
och möjlighet att ta ledigt när man själv vill eller behöver.  Att personalen har en större 
kontroll över planeringen av sina arbetstider kommer med all sannolikhet ge dem en 
bättre work-family balance. 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Våra intentioner med vår studie är att bidra till forskningen inom ämnet småbarnsföräldrar 
som arbetar skiftarbete, eftersom studiens resultat är aktuellt och kan vara till nytta för 
organisationer där skiftarbete förekommer. Vårt resultat visar att stöd är en viktig strategi 
för att få ihop familjelivet med småbarn samt för att uppnå en bra work-life balance. 
Förslag till framtida studier kan vara att undersöka familjer där båda föräldrarna arbetar 
skift. En strategi gällande stöd från sin partner var att den icke-skiftarbetande partnern 
var flexibel och kunde anpassa sig efter skiftarbetares arbetstider. Hur löser då två 
skiftarbetande föräldrar sitt livspussel? Eller undersöka hur ensamstående förälder som 
arbetar skift hanterar småbarnsåren, vilken sorts stöd får de?  

En annan aspekt som framkom under vår studie som vi anser varit intressant att forska 
vidare om är hur skiftarbetarens partner påverkas. Strategin för en bättre work-life 
balance med stöd från en flexibel partner som ställer upp måste oundvikligen påverka 
partnerns work-life balance negativt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Detta är en studie av hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. 
Syftet är bidra till kunskapsfältet work-life balance samt att diskutera föräldrars försök 
att hantera de möjligheter och svårigheter som skiftarbete under småbarnsåren innebär. 

Inledande frågor:  

1. Civilstånd?  

2. Har du barn? 

3. Hur gammal är ditt/dina barn? 
(Om ensamstående: Bor barn/en tillsammans med dig?) 

4. Vad arbetar du med i nuläget? 

5. Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 

6. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?    
  

Frågor om arbetsliv:        

7. Vilka eller vilken är den främsta orsakerna till att du väljer att arbeta skift? 

8. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsvecka ser ut?  

9. Hur ser du dina arbetstider ut? Hur kan du påverka dina arbetstider? 

10. Trivs du med ditt arbete? 

11. Hur upplever du stöd från din arbetsgivare när det gäller att kombinera arbete och 
privatliv?  

12. I vilken mån upplever du att du kan lämna tankarna “hemifrån” när du befinner 
dig på arbetet?  

13. Upplever du att du kan släppa tankarna på arbetet efter din arbetstid? 

14. Hur lång tid tar det sammanlagt för dig att resa till och från arbetet?  

15. Hinner du lämna och hämta på förskola?    
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Frågor om familjelivet och livspusslet:  

16. Upplever du att din tid och energi räcker till arbete och familjeliv?   
  

17. Hur fördelas arbetsuppgifter hemma hos dig? 
 (Känner du att du har det största ansvaret? Om de är ensamstående - är 
sysslorna för många att hinna med?) Hur fördelas arbetsuppgifter i hemmet? 

18. Hur upplever du att ni delar på föräldraansvaret?  

19. Upplever du ett stöd från familj och vänner som underlättar att kombinera arbetet 
på jobbet och i hemmet?        
   

Frågor om fritid/Work-life Balance  

20. Finns det något du skulle vilja göra på fritiden med familjen, men som det inte 
finns möjlighet till på grund av dina arbetstider? 

21.  Är det något fritidsintresse som du har slutat göra tillsammans med familjen på 
grund av ditt arbete? (trötthet, irritation, social isolering) 

Frågor om Hälsa 

22. Upplever du att du har tid för återhämtning mellan dina arbetspass, men även vid 
längre ledighet? (trötthet, irritation, social isolering) 
 (Vad gör du för att återhämta dig? Finns det potentiella hinder för detta; obetalt 
arbete, omsorg av barn, ansvar?  

23.  Har de oregelbundna arbetstiderna haft någon påverkan på din hälsostatus?  

Avslutande frågor 

24. Hur skulle du beskriva din upplevelse av att hinna med både arbetsliv och privatliv 
idag? 

25. Är det något du vill tillägga? Är det något du tycker att vi inte har pratat om som 
du känner är viktigt att lyfta? 
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Bilaga 2 

Information till undersökningsperson: 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad och skriver just nu vårt examensarbete i 
Personal och Arbetslivsprogrammet. 

Detta är en studie av hur småbarnsföräldrar hanterar sitt föräldraskap när de arbetar skift. 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskapsfältet work-life balance samt att 
diskutera föräldrars försök att hantera de möjligheter och svårigheter som skiftarbete 
under småbarnsåren innebär. 

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och genomförs av Alexandra Pernhult och Flaviana 
Mattisson. På grund av omständigheterna kring pandemin kan intervjun genomföras 
antingen online, vi skickar en länk till er, eller om ni vill mötas fysiskt så bestämmer vi 
plats tillsammans. 

Med din tillåtelse vill vi gärna i samband med intervju anteckna och spela in det du säger. 
Anteckningarna och inspelningen kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 
dem. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. 
Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att du inte kan identifieras. 

Om du har några frågor eller vill veta mer, skicka gärna e-post till oss.  

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Alexandra & Flaviana 

 


