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Sammanfattning  

I denna studie har syftet varit att undersöka om oregelbundna arbetstider påverkar 

fritidsintressen och familjelivet. Med följande frågeställningarna vilka hinder som påverkar 

fritidsintresset ock familjelivet vid oregelbunden arbetstid samt vilka möjligheter till att hitta 

balansen mellan arbetet, fritidsintresset och familjelivet trots oregelbunden arbetstid? Studien 

är kvalitativt uppbyggd med åtta stycken intervjuer. Det resultat som framkom var att vissa av 

informanterna upplevde även att det inte fanns någon större påverkan på familjelivet och 

fritidsintressen, medans de andra informanter upplevde en påverkan med en oregelbunden 

arbetstid på fritidsintresset och familjelivet.  
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Abstract  

In this study, the purpose has been to investigate how irregular working hours affect leisure 

and family life. With the following questions what the obstacles affects leisure and family life 

during irregular working hours and what are the opportunities for finding the balance between 

work, leisure and family life despite irregular working hours? The study is qualitatively 

structured with eight interviews. The result showed that some of the informants also felt that 

there was no major impact on family life and leisure interests, while the other informants 

experienced an impact on irregular working hours on leisure and family life. 
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Inledning 

Från att det under 1980-talet varit en hög sysselsättning med arbete hos befolkningen, sjönk 

nivåerna av anställda rejält under 1990-talet. Sverige blev hårt drabbad av lågkonjunkturen, 

som kom under 1990. Med lågkonjunkturen följde konsekvenser som innebar att det blev en 

ökad arbetslöshet bland befolkningen (SOU 2002:49). Det ändringarna som inträffade 

påverkade allt från produktionsvillkor till anställningsvillkoren. Inom den offentliga sektorn 

blev många verksamheter rationaliserade, vilket påverkade på bland annat personaltätheten. 

De anställda fick mer arbetsuppgifter lagda på sig samtidigt antalet av anställda minskade 

(SOU 2002:49). Arbeten inom produktion blev mer flexibelt och anpassades efter en 

förändrad efterfrågan, det på grund av ekonomisk osäkerhet och den ökade globala 

konkurrensen. Det som framkom tydligt var att många verksamheter som gjorde 

neddragningar av anställda, mindre lagerhållning av varor och att det tillämpades ett mer 

flexibelt produktionsupplägg (SOU 2002:49). Vad man också kunde se med arbetsmarknaden 

generellt, var att den hade tagit riktning mot en ökad flexibilitet både på organisation och 

individnivå, bland annat på arbetstiderna även kallas arbetstidsflexibilitet. Vad 

arbetstidsflexibiliteten innebär är att arbetstiderna blir anpassade efter efterfrågan på 

produktionskraven eller efterfrågade tjänster. Arbetstidflexibiliteten tillämpades genom att 

införa hel och deltidsanställningar, olika former av skiftarbete och ha anställda vid säsong och 

behov samt flextid och övertidsarbete uppnås arbetstidsflexibiliteten (SOU 2002:49). Genom 

att det sker en ökning av kund och efterfrågestyrning, innebär förändringarna för de anställda 

att arbetstiderna kan förläggas vid obekväma tider eller blir uppdelade under olika tider på 

dygnet (SOU 2002:49).  Personer i åldrar mellan 25–34 år upplevde under 2013 ökade 

svårigheter att kombinera arbetet med fritid och familj. De som är mellan 55–64 år upplever 

inga större problem i att kombinera arbete, fritid och familj. En betydande faktor i 

upplevelsen av balansen i arbetet och fritid är hur arbetstiden är fördelad. Det är tre av tio 

anställda som arbetar skift eller under oregelbundna tider som upplever att det finns problem 

att kombinera arbete, familj och fritid (Statistiska Centralbyrån, 2013).  

I en annan undersökning från statistiska centralbyrån (2016) är det ungefär en av fem 

anställda som arbetar skift eller har ett schema med en arbetstid som sträcker sig över olika 

tider under dygnet. Som skiftarbetare kan det vara svårt att ha ett aktivt deltagande i 

föreningsliv, utbildningar som sker på fritiden eller vara delaktig i barnens aktiviteter. 

Skiftarbete kan även ha en inverkan på familjelivet och fritiden, de finns skiftarbetare som 
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upplever att oregelbundna arbetstider försvårar umgänget med sin familj och vänner 

(Stressforskningsinstitutet u.å.,).  

Syfte  

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse om oregelbundna arbetstider påverkar 

fritidsintressen och familjelivet.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 - Vilka hinder kan påverka utövandet av fritidsintresset vid oregelbunden arbetstid? 

- Vilka möjligheter finns att hitta balansen mellan arbetet, familj och fritidsintressen trots 

oregelbunden arbetstid?  

 

 

Disposition 

I inledningen presenteras studiens syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet tar upp 

teoretisk referensram. Först nämns det bland annat har undersökningar om det spenderas 

mindre tid med familj och vänner vid arbete under helger och obekväm arbetstid, hur olika 

skiftgångar i ett oljeföretag påverkar livet med familjen och fritidsliv, vilken påverkan flexibla 

och spridda arbetstimmar påverkar tiden en individ disponerar tid till sociala och 

fritidsaktiviteter samt hur balansen i familj och arbete vid tre olika skiftarrangemang. Sedan 

Allvin, Aaronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) beskrivning hur man kan skilja 

gränserna mellan arbetet och övrigt liv. Samt begreppet arbetstidsflexibilitet i Grönlunds 

(2004) avhandling ”Flexibilitet eller friktion? Om inflytande över arbetstiden och konflikten 

mellan arbete och familj”. Tredje kapitlet innehåller en beskrivning av tillvägagångssättet för 

studien, urval, intervju, analys, validitet och reliabilitet samt de etiska riktlinjerna. Det fjärde 

kapitlet redovisar resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Det femte och avslutande kapitlet 

innehåller avslutande diskussion samt slutsats. 
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Teoretisk referensram 

Lyn Craig och Judith E. Brown (2014) skrev artikeln weekend work and leisure time with 

family and friends: Who missed out? De undersökte om det spenderas mindre tid med familj 

och vänner om man arbetar under helger och annan obekväm arbetstid. Deras syfte var att 

undersöka hur helgarbete påverkade tiden man spenderar med familj och vänner, men de tog 

även in andra oregelbundna arbetstider i undersökningen. Metoden författarna använde för att 

utföra sin undersökning var enkätinsamling och deltagarna i undersökningen skulle under fyra 

perioder år 2006, fylla i en tidsdagbok på hur lång tid det tog för att utföra en viss aktivitet 

(Craig & Brown, 2014). Vid analysarbetet delades de upp i under olika familjekonstellationer, 

par med barn, par utan barn och barnlösa singlar. Resultatet visade att i samtliga 3 

familjekonstellationer försvann alla former av fritidsaktiviteter om de arbetade under helger. 

Fritiden tillsammans med sin fru eller man och umgänget med deras barn var framförallt det 

som drabbades. Söndagar som i undersökningen är den dagen som familjerna hade umgänge 

med varandra, blev mer drabbad än en lördag (Craig & Brown, 2014). Söndagar var den dag 

där det förekom minst umgänge med vänner och bekanta och med familjen om man arbetade 

helg. Det som även framkom i undersökningen var att söndagarna även var den dag man 

valde att umgås med sin familj och inte allt för ofta valdes umgänge med vänner under 

söndagar. För de som var barnlösa och singlar, påverkade ett helgarbete umgänget med 

vänner och bekanta under helger (Craig & Brown, 2014). 

 

Artikeln Shiftwork in the Norwegian petroleum industry: overcoming difficulties with family 

and social life - a cross sectional study skriven av Cathrine Haugene Ljoså och Bjørn Lau 

(2009). Bakgrunden att undersöka ämnet var att oljeproduktionen är en industri som är igång 

dygnet runt, vilket kräver att det finns personal som arbetar under dygnets alla timmar. De 

som arbetar på en oljeplattform till havs, tillbringar ofta två veckor på jobbet som sedan följs 

av fyra veckors semester. De som arbetar i oljeindustrin på land följer arbetarna ett sex 

veckors skiftschema. Arbetet på en oljeplattform ute till havs är anpassat till aktiviteter dygnet 

runt. Man har goda möjligheter att sova både dag som natt, mat finns tillgängligt under dygnet 

alla timmar (Haugene Ljoså & Lau, 2009). När det sedan återvänder hem är de helt lediga. 

Nackdelen med att ofta behöva separeras från familjen, kan vara en bidragande orsak till 

stress bland arbetarna ute till havs. De som arbetar inom oljeindustrin på land kommer 

däremot hem efter varje skift. Syftet med undersökningen var att de se över hur olika skift 

arrangemang i ett stort norskt oljebolag kan störa familj och fritidsliv. Samt att de även 
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undersökte vilka hanteringsstrategier och “Locus for Control” som kan ha en påverkar på 

relationer när skiftarbetet styr tiden man disponerar. För att få svar på undersökningen så bjöd 

de in 3038 stycken anställda i ett stort norskt oljebolag, som arbetade till havs och på land, till 

att under en tvåveckorsperiod augusti 2006 delta i studien. De använde ett webbaserat 

frågeformulär för sin undersökning. Det fick kompletta svar från 1697 deltagare vilket blev en 

svarsfrekvens på 55,9% (Haugene Ljoså & Lau, 2009). Det var ett större antal män än kvinnor 

som besvarade frågeformuläret. Resultat som undersökningen visade beroende av vilken 

anställning som deltagaren hade var upplevelsen annorlunda. De anställda som arbetade till 

havs, svarade att det fanns en större påverkan på familjelivet än för det som arbetade skift på 

land, de hade inte samma möjlighet att träffa sina familjer än det som hade ett arbete på land. 

På frågor där de ville ha svar på om skiftarbetare hade möjlighet att få tid för sig själva, med 

sin partner, familj och vänner så fick det svar att det har goda möjligheter att ha den tiden 

både med sig själv men även med sin partner familj och vänner. Däremot de som arbetade på 

land upplevde att de inte hade så mycket tid att spendera för sig själva, med sin partner och 

vänner och familj (Haugene Ljoså & Lau, 2009).  

 

Artikeln som är skriven av Hansruedi Müller och Ursula Wyss (2007) Atypical working hours 

and their impact on leisure - An unofficial Swiss time use study. Arbetstiderna har blivit mer 

flexibla och mindre reglerade vilket kan ha en påverkan på en individs fritid. Exempelvis har 

affärer och andra tjänster öppet 24 timmar om dygnet. I Schweiz hade under tiden när studien 

genomfördes ungefär hälften av den yrkesverksamma befolkningen ett arbete med en 

tillsvidare heltidstjänst under veckodagar. Den andra halvan av yrkesverksamma i 

befolkningen arbetade efter olika flexibla arbetstider. Syftet med undersökningen var att 

analysera vilken påverkan flexibla och spridda arbetstimmar påverkade hur individer 

disponerar tid till sociala-och fritidsaktiviteter. Det hade studerat schweiziska 

järnvägsarbetare, som hade fått föra dagboksanteckningar samt besvarat ett frågeformulär. 

Resultatet jämfördes sedan med tjänstemän från Tyskland. Resultatet visade att människor 

som har ett skiftarbete spenderade mindre tid på sitt arbete än de som arbetar under dagtid. 

Det som arbetade skift, behövde mer tid för återhämtning efter jobbet.  Människor spenderar 

40 % av sin tid under en vanlig dag genom att äta, sova och ta hand om sin hygien. 

Järnvägsarbetarna i undersökningen spenderar ungefär 35% tiden på arbetet, och återstående 

tid 20 % till fritidsaktiviteter efter arbetet. I det flesta av fallen valde skiftarbetare att utöva 

sina fritidsintressen hemma. I undersökningen så fann Müller och Wyss (2007) att se på tv 
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och lyssna på radio var en av det viktigaste fritidsintresset. Människor spenderar ungefär en 

timme per dag att se på tv. Det som i undersökningen även räknades som fritidsaktiviteter i 

hemmet var att läsa böcker och tidningar, kommunicera med familjemedlemmar eller över 

telefon med vänner och bekanta, för dessa aktiviteter spenderade individer ungefär 25 min per 

dag. Skiftarbetare valde i flesta fall att träffa sina vänner utanför hemmet. Skiftarbetare 

spenderade även mer tid för resor till och från fritidsaktiviteter i jämförelse med de som inte 

arbetade skift. De som arbetade skift behövde lägga mer tid till att organisera sin 

fritidsintressen. Skiftarbetare hade även svårigheter med att aktivt delta i gruppsporter som 

kräver samordning med andra människor. Gällande tidpunkten för utövande av fritidsintressen 

såg Müller och Wyss (2007) att det fanns en rådande skillnad mellan dagtidsarbete och 

skiftarbete. Skiftarbetare hade fritidsintressen spridda under olika tidpunkter över dagen. I 

jämförelse med de som arbetade under dagtid där fritidsintressen utövades mestadels under 

veckoslut samt vardagar efter klockan 19:00 (Müller & Wyss, 2007). 

 

Karen A. Duncan och Rachael N. Pettigrew (2012) skrev artikeln the effect of work 

arrangements on perception of work-family balance. Syftet med studien var att undersöka 

effekten av tre olika arbetsarrangemang, flexibelt schema, skiftarbete och egna företagare, att 

få en balans mellan arbetet och familjelivet. Ett försök till att uppnå balans är att ha 

arbetsarrangemang som deltidsarbete, flexibelt arbete, arbeta i hemmet eller eget företag, 

vilket kunde underlätta i familjelivet. Insamlingen skedde genom en årlig undersökning som 

statistic Canada “the general social survey”, genomförde mellan 1998–2005. Undersökningen 

”the general social survey” var utformad för att samla in data om aktuella och framväxande 

sociala frågor.  Urvalet som Karen A. Duncan och Rachael N. Pettigrew (2012) hade var 

kanadensiska medborgare som hade en anställning på ett arbete i åldrarna 18–64 år. Resultatet 

av undersökningen visade på att kvinnor med ett flexibelt arbete upplevde tillfredsställelse i 

balansen mellan arbete och familjeliv. Det resultat som framkom kunde ge en indikering på 

att arbetsgivare erbjuder de anställda flexibla arbetstider i fall det är möjligt. Karen A. Duncan 

och Rachael N. Pettigrew (2012) hade ett antagande om att skiftarbete skulle vara negativt 

förknippat med balansen mellan arbete och familj. Det blev bekräftat att så var fallet för män, 

men inget tyder på att kvinnorna såg ett missnöje med balansen i familjelivet och arbete när 

de arbetade skift (Duncan A & Pettigrew N, 2012). 
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Skilja på gränserna mellan arbete och övrigt liv.  

Allvin, Aaronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) menar att traditionella 

formerna för arbete och det som är övrigt liv faller isär. Arbetet är inte längre begränsad av tid 

och rum. Arbetet behöver inte heller vara begränsat av industriell eller hierarkisk process. 

Även så i det övriga livet det är inte begränsat till vardagskvällar och helger och hemmet är 

inte längre det centrala (Allvin et al., 2006). Familjerelationerna löses upp genom brist på 

traditionella normerna. Det blir istället en överenskommelse mellan två eller fler självständiga 

individer. Det som kallas för familjelivet behöver inte kännetecknas av närhet, ömsesidighet 

och känslomässig återhämtning utan kan vara lika organiserat som exempelvis en arbetsplats.  

När arbetet och övriga livet flyter in i varandra, betyder inte att det blandas samman. Däremot 

så blir det svårt att skilja åt dem för att vara två olika enhetliga livssfärer (Allvin et al., 2006).  

Den vanligaste tekniken individer använder sig av för att skilja sfärer åt, är den som anknyter 

till traditionella uppdelningen av tid och rum. Tid och rum innebär att tiden man disponerar 

blir avsatt för arbete eller övrigt liv. Det kan exempelvis vara att man undviker att arbeta 

under kvällar, stänger av mobiltelefonen eller undviker att ta med arbetsmaterial på semester. 

Detsamma är gällande platser individen kan ha en specifik plats i eller utanför hemmet som 

endast nyttjas till arbete. Vilket innebär att man på så sätt upprättar även arbetsfria utrymmen. 

Gränserna blir därefter samma som gränserna mellan övriga livet och arbetet (Allvin et al., 

2006).  Ett mer utstuderat sätt att skilja mellan arbete och övrigt liv är att använda sig av 

skilda tidsekonomier. Genom att arbeta får man betalt för en samlad tid eller efter ett 

överenskommet resultat. När man arbetar efter en samlad tid är arbetsbördan densamma under 

hela tiden, medans arbetet efter överenskommet resultat är mer intensivt och krävande 

närmare deadline. I båda fallen så är arbetstiden begränsad och är präglad av målvetenhet 

(Allvin et al., 2006). Tidsekonomin i hushållet är uppbyggt av olika uppgiftsserier som till en 

viss del kan utföras parallellt, den efterföljer alltså ingen given tidsenhet. Hushållssysslor som 

exempelvis matlagning eller städning behöver inte utföras inom en specifik tidsram eller 

uppnå resultat. Men på grund av naturliga skäl så krävs det att utföras efter en viss ordning. 

Hushållstiden saknar formella gränser och följer en regelbunden återkommande ordning. 

(Allvin et. al, 2006). Poängen med tidsekonomier är att skillnaden mellan dem även är en 

skillnad mellan övrigt liv och arbetet (Allvin et al., 2006).  
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Ett annat sätt att skilja arbetet från övrigt liv är att använda sig av kontrasterande aktiviteter. 

Det används specifikt av individer som har svårigheter med att koppla bort arbetet när de väl 

är hemma. Vad som innebär med kontrasterande aktiviteter är att man ägnar sig åt en annan 

aktivitet som kräver mycket uppmärksamhet för att få bort tankarna om arbetet. Exempelvis 

så går man till gymmet eller snickra i hemmet (Allvin et al., 2006). Att använda övriga 

medlemmar i familjen kan också vara ett sätt att dra gränserna mellan övrigt liv och arbete. 

Exempelvis så kan man påbörja arbetet när barnen går till förskolan eller skola, och avsluta 

arbetet när de återkommer hem. Även ens make eller maka kan fungera som en 

gränsdragning, men det betyder inte i alla fall att man arbetar under samma tid, utan kan även 

lösa av varandra i hushållet. Ett annat sätt att göra gränser mellan arbetet och övrigt liv är att 

planera in olika sociala aktiviteter som är tvingade till att göra avbrott i arbetet. Till exempel 

att man planerar in en lunch med en arbetskollega (Allvin et al., 2006). 

 

Arbetstidsflexibilitet 

Med begreppet flexibilisering menas organisationers strävan att smidigt och snabbt modifiera 

bland personal samt produktion efter svängningarna som finns på marknaden men även att 

undanröja rådande hinder för en sådan anpassning. Det som kan vara ett hinder är det 

regleringar som genom olika sätt hindrar en arbetsgivares handlingsutrymme (Grönlund, 

2004). Den flexibla arbetstiden kan uppfattas som ett av resultaten av förändringarna i 

arbetslivet och livsmönster på grund av kvinnors strävan efter jämställdhet. Ökningen av 

kvinnors förvärvsarbete och när individer ska organisera två arbetsscheman i hemmet, har 

skapat önskemål om olika arbetstider. Jämställdheten är ett av de framträdande argument i 

debatten om flexibilitet och arbetstider som är anpassat efter individen. Ett antagande är även 

att flexibla arbetstider ska underlätta för individer med kombination av arbete och familjeliv 

(Grönlund, 2004).  

En flexibel arbetstid framställs ofta som något som dämpar konflikten mellan familjelivet och 

arbetet. Det finns ett antal tankar i debatten om flexibla arbetstider, bland annat att flexibla 

arbetstider kan minska konflikten mellan arbete, fritidsliv och familjeliv eftersom arbetstiden 

blir anpassad till rådande behov (Grönlund, 2004). Även att en flexibel arbetstid kan stärka 

konflikter, detta på grund av ansvaret som ligger på individen. Genom att individen själv ska 

bestämma var gränserna mellan arbete, familj och fritid går (Grönlund, 2004). Att det finns en 

flexibilitet i arbetstiden framställs ofta som viktigare för kvinnor. Att det är viktigare med 

flexibilitet för kvinnor kan man anta att det är från den långlivade föreställningen om vad som 
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är manligt och kvinnlig, kvinnorna förväntas ha hand om både hemmet och barn medan 

männen arbetar (Grönlund 2004). Därför är problemet med att hitta en balans i kraven från 

arbetet och familj större för kvinnor. Tidigare gjorda studier finns som visar på att kvinnor 

förutom att de arbetar heltid. även utför mer arbete i hemmet än vad männen gör (Grönlund, 

2004). Följderna blir att kvinnor visar ökade tendenser till stress och de upplever även 

konflikten mellan familj och arbete som mer besvärande. Männen kunde hantera kraven 

genom att undvika åtaganden i hemmet (Grönlund, 2004).  

Grönlund (2004) vill även fånga upp andra aspekter om flexibiliteten i arbetstiden bland annat 

om arbetstidens förläggning över dygnet och vad det har för betydelse för konflikten mellan 

familj och arbete. Trots obekväm arbetstid behöver inte den arbetsformen upplevas som 

obekväm. Individer kan välja att arbeta under den formen för att förenkla arbetet med 

familjelivet genom att arbeta skift och turas om med hushållssysslor hemma (Grönlund 2004). 

Arbetar man under långa arbetspass och har barn är risken stor att det blir en konflikt mellan 

arbetslivet och familjelivet, storleken på konflikten har en påverkan beroende på hur många 

barn man har och vilken ålder barnen är i. Grönlunds (2004) resultat i studien visade på att 

kvinnor upplever en större konflikt mellan familj och arbete än vad männen upplever. Om det 

finns det höga krav från både arbetet och familj så är blir kvinnor mer påverkade av stress i 

jämförelse med männen. En förklaring till att kvinnor blir mer påverkade av stress kan vara 

för de förväntas att lösa problemen om det uppstår en konflikt mellan arbetet och familjen 

(Grönlund, 2004).  Kvinnor som arbetade deltid och levde i ett parförhållande där mannen 

arbetade heltid, upplevde en mindre konflikt mellan arbete och familjen, än vad kvinnor som 

är i ett förhållande där båda arbetar heltid gjorde. Anne Grönlund (2014) anser att det inte är 

förvånande, eftersom deltidsarbete är vanligt förekommande för kvinnor att lösa konflikten 

mellan arbete och familj. Grönlunds (2004) undersökningar visar även att männens 

deltidsarbete inte har någon signifikant påverkan på konflikten mellan familj och arbetslivet. 

Däremot har arbetstidens förläggning en påverkan på en man som har ett förhållande där han 

eller partnern arbetar flexibel arbetstid. Det fanns en ökad konflikt mellan arbete och familj 

om båda arbetade flexibel arbetstid i jämförelse med de som arbetar dagtid. (Grönlund, 2004).  

Är arbetet under en begränsad flexibilitet blir konflikten mellan arbetet och familj dämpad. 

Däremot om arbetet är under en obegränsad flexibilitet så kan konflikterna förstärkas. Har 

arbetet helt oreglerade arbetstider upplevs det finnas en större konflikt mellan familj och 

arbete, men det kan även förklaras av att de arbetar inom högre position och flexibla 

arbetstiden styrs av verksamhetens behov (Grönlund, 2004). Grönlund (2004) ville även ta 
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reda om flexibel arbetstid påverkar på människors möjlighet att umgås med släkt och vänner 

och att utöva fritidsintressen på samma sätt som den påverkar familjelivet. Har man en 

begränsad flexibilitet i sitt arbete, blir konflikten mellan arbete och fritid minskad. 

Flexibiliteten har en fördelaktig effekt i konflikten mellan fritid och arbete än vad effekten är 

för konflikten mellan familj och arbete. När det handlar om möjligheter till umgänge och 

utöva fritidsintressen så har flexibiliteten större och tydligare effekt. Flexibiliteten som är 

obegränsad utgör inget hinder och de med begränsade flexibla arbetstider har en 

konfliktdämpande effekt. En flexibel arbetstid kan under vissa fall syfta till att underlätta 

kombinationen av arbete och fritid, men det är tveksamt om detsamma gäller familjelivet 

(Grönlund, 2004).  
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Metod 
Den här kvalitativa studien utgick från en induktiv ansats. Först så samlades det empiriska 

materialet in, sedan började sökandet efter passade teoretisk referensram (Thurén 2007). När 

det här arbete påbörjades tog jag direkt kontakt med ett antal informanter för att boka in 

tillfälle för intervju. Samtliga personer som kontaktades tackade ja till att delta i studien. Före 

utförande av intervjuer utformandes en intervjuguide (Se bilaga). I intervjuguiden 

formulerades det fram tre kategorier med olika frågor som var passande för mitt syfte och som 

jag kunde utgå från under intervjun. En av kategorierna som jag följde var inledande frågor, 

under den rubriken fanns det frågor om informantens ålder, civilstånd och om de har barn. I 

den efterföljande kategorin ställdes frågor om informantens arbete, där fanns det bland annat 

frågor om var personen arbetade och hur länge personen har arbetat. Den sista kategorin 

handlar hur informantens fritidsliv och familjeliv såg ut. Intervjufrågorna var en kombination 

av öppna och slutna frågor. Det var för att det skulle bli så naturligt som möjligt med att ställa 

följdfrågor (Krag Jacobsen, 1993). En intervjuguide ska inte efterföljas fullt ut, då finns det 

risker med att man missar viktigt information om det som informanten berättar (Fangen, 

2005). Inför sökandet av tidigare forskning tog jag hjälp av Luleå tekniska universitets 

bibliotekets personal. Dels för jag hade svårt att formulera fram sökord för att hitta tidigare 

forskning samt att mina kunskaper i de olika databaserna inte var tillräckliga. Det sökord som 

användes för att få fram tidigare forskning var ”work scheduling”, ”shiftwork”, ”freetime”, 

”leisure time”, ”family”, ”irregular working hours ”och ”sociology”.  

 

Urval  

I studien så utfördes det åtta stycken semistrukturerade intervjuer. Informanterna var två män 

och sex stycken var kvinnor, varför det blev ett mindre antal män föll sig slumpmässigt. 

Urvalet av informanter skedde först genom bekvämlighetsurval och som sedan blev till ett 

snöbollsurval. De första informanterna som var personer som fanns i min närhet och som jag 

sedan tidigare hade en kännedom att de har arbetat under en oregelbunden arbetstid under 

åren som yrkesaktiv. Under kontakten med informanter som jag visste hade arbetat under en 

oregelbunden arbetstid fick jag genom dem, kontakt med andra personer som även dem har 

arbetat oregelbundet, därav blev det även snöbollsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud. 2012).   
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Intervjuerna 

En forskningsintervju är inte tänkt att en åskådare ska ta del av själva intervjun, därför är 

oftast det insamlade materialet inte lika intressant, begripligt eller sammanhängande som 

intervjuer man läser i media (Krag Jacobsen, 1993). Det vill säga att materialet som är 

insamlat inte är intressant för den som inte är delaktigt eller medverkande i studien, förens 

materialet har blivit bearbetat och därefter begripligt för andra. Intervjuerna utfördes på 

platser som informanterna fick välja, det flesta valde att bli intervjuade i deras egna hem. 

Innan intervjun började blev informanterna tillfrågade om de godkände att intervjun spelades 

in på diktafon, vilket samtliga godkände. Informanterna blev informerade om det etiska 

riktlinjerna och dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanten fick även utöver det ställa frågor om 

de hade några funderingar både före, efter och under intervju om det skulle uppstå några 

funderingar. Varje intervju tog ungefär 40 min att genomföra.  

 

Analys av intervjuer 

För att få en djupare förståelse och att säkerhetsställa att inget har förbisetts under 

transkriberingen av intervjuerna lyssnades samtliga intervjuer igenom ett par gånger innan 

själva transkriberingen påbörjades. Transkriberingen utfördes även under samma dag som 

intervju hade skett, det inspelade materialet var så färsk som möjligt, då det var viktigt för 

mig att inte gå miste om viktig information som hade sagts under intervjuerna. När samtliga 

åtta intervjuer hade blivit transkriberade fortsatte analysarbete och analysmetoden som 

användes var en tematisk analys. Tillvägagångssättet för den tematiska analysen var när den 

samtliga intervjuer var transkriberade till text, lästes materialet igenom detaljerat och ett 

flertal gånger, det var för att hitta passande nyckelord i intervjuerna som sedan kunde kopplas 

ihop till tre stycken teman (Graham R. 2007). Det tre teman som framträdde under analysen 

var fritid, vardag och arbetstid. 

 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man har undersökt det som man hade i syfte att undersöka (Thurén, 

2007). Jag anser att i denna studie så har jag undersökt det som jag hade syfte att undersöka. 

Reliabilitet eller trovärdigheten menas med att mätningarna är korrekt utföra. Med korrekt 

utförda innebär att en annan forskare ska kunna utföra samma undersökning med samma 

metod och få ut ett likadant resultat (Thurén, 2007). I metodavsnittet har jag utförligt beskrivit 

mitt tillvägagångssätt samt delgivit min förförståelse.     
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Forskningsetiska principer 

För att utveckla samhället och individer så är forskning nödvändigt. Samhället och dess 

medlemmar har därefter ett krav på att forskningen utövas och att det håller en hög kvalité.  

Individer i samhället är berättigade ett krav att det inte uppkommer olämplig insyn i 

exempelvis deras livsförhållande. Det får inte heller utsätta individer för kränkningar, psykisk 

eller fysisk skada. Detta krav kallas för individskyddskravet och är utgångspunkt i 

forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet u.å.,).  Individskyddskravet som är 

grundläggande är preciserat in i fyra allmänna huvudkrav på forskning. Kraven benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

kravet som är informationskravet, innan varje intervju påbörjades fick informanten ta del av 

forskningens syfte och information att det är helt frivilligt att delta och att uppgifterna som 

samlades in inte skulle användas i ett annat syfte än för mer än i denna studie. Informanterna 

fick även ta del av var resultatet av studien skulle hamna (Vetenskapsrådet u.å.,). Det andra 

kravet är samtyckeskravet, innan varje intervjutillfälle fick jag ett samtycke av att 

informanterna att de vill och kan delta i studien. Informanterna fick även information att 

deltagande i studien är helt på deras villkor. Vill de exempelvis inte svara på en fråga eller att 

informanterna i efterhand ville att inspelningen och transkriberingen av intervju ska 

elimineras, är det fritt för informanten att bestämma det. Väljer informanten att avbryta 

medverkan i studien ska intervjuaren inte utsätta informanten för någon påverkan eller 

påtryckning. (Vetenskapsrådet. u.å.). Det tredje kravet konfidentialitetskravet, det är endast 

författaren av studien, det vill säga jag som har tagit hand om och tagit del av materialet från 

intervjuerna, ingen annan har kommit åt materialet. Direkt efter inspelningen av intervju var 

färdig så kodades ljudfilen om till ett icke härledbart filnamn. I uppsatsens resultatdel blev 

intervjupersonernas namn modifierade till fiktiva namn som inte kan härledas tillbaka till 

informanterna (Vetenskapsrådet u.å.,). Det fjärde kravet är nyttjandekravet, det innebär att 

uppgifterna jag har tagit del av inte kommer att användas till något annat än till studiens 

ändamål och kommer inte heller att föras vidare (Vetenskapsrådet u.å.,). 

 

Förförståelse  

Innan och under min studietid har jag själv arbetat oregelbunden arbetstid under ett antal år. 

Ursprunget av valet av ämne att studera byggde till en stor del på mina egna kunskaper inom 

ämnet. De som jag ansåg ha en stor påverkan på mina fritidsintressen att ofta var jag på 

arbetet vardagskvällar, heldagar och storhelger. Men mycket av att arbeta under de tiderna var 



 

 
17 

 

mitt egna val, speciellt under studietiden då det var minst risk att få en påverkan på 

studieresultat trots arbete. Under de helger jag arbetade fanns det diverse roliga aktiviteter 

som mina vänner gjorde, vilket jag missade på grund av arbetet. Under storhelger hade jag 

samma upplevelse. När jag fick egen familj var upplevelsen om att arbeta under storhelger 

betydligt mycket jobbigare än när jag inte hade familj. Vardagskvällarna upplevdes inte lika 

jobbiga att spendera tid på arbetet, jag anser att jag inte gör mycket andra aktiviteter under en 

vardagskväll, så då är beslutet att arbeta lättare att ta. När jag arbetade på en schemalagd 

oregelbunden tid, hade jag under vissa veckor en hel del ledighet som jag kunde spendera på 

fritidsaktiviteter, familj och annat som jag ville göra. Jag anser att det både finns positiva och 

negativa synvinklar i att arbeta oregelbunden arbetstid. Men jag tror även att vi människor har 

olika sätt att se på arbetet med en oregelbunden arbetstid. Därför genom utförandet av denna 

studie var jag intresserad av hur andras fritidsintressen och vardagliga liv påverkas av 

oregelbunden arbetstid.  
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Resultat 

Presentation av informanterna 

Sten är en man på 54 år. Han har arbetat i 34 år på stort industriföretag och är fortfarande 

yrkesverksam inom det företaget. Den högsta utbildning han gått är en tvåårig maskin tekniskt 

utbildning. Han är sambo och har tre barn, en som bor hemma under skollov samt helger, det 

resterande två andra har flyttat till egna hushåll. 

 

Tina är en kvinna på 28 år, hon har sedan gymnasiet arbetat inom vård och omsorg både som 

timanställd och tillsvidare. Nu har hon en tillsvidareanställning som natt undersköterska på ett 

större sjukhus. Hennes högsta utbildning är på gymnasial nivå.  Hon är ensamstående med ett 

barn i femårsåldern, barnet bor halvtid hos henne. 

 

Jens är en man på 29 år, han har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom olika 

industriföretag. Nu är han tillsvidareanställd på ett industriföretag. Hans högsta utbildning är 

på gymnasial nivå. Han är sambo och har ett barn som är 2 år. 

 

Kicki är en kvinna på 50 år. Hon är tillsvidareanställd som personlig assistent men har under 

sitt yrkesverksamma liv haft andra yrken samt eget företag.  Hennes högsta utbildning är på 

gymnasial nivå. Hon är gift och har tre äldre barn där samtliga bor i ett eget hushåll.  

 

Marie är en kvinna på 25 år.  Hon arbetar som personlig assistent och hon är 

tillsvidareanställd. Hon arbetar i huvudsak under nätter. Hennes högsta utbildning är på 

gymnasial nivå.  Hon bor tillsammans med sin sambo och deras två barn som är 8 månader 

och 2,5 år. 

 

Johanna är en kvinna på 28 år. Hon har tidigare arbetat inom restaurangbranschen samt 

personlig assistans. Nu arbetar hon som barnskötare/lärare. Hennes högsta utbildning är på 

gymnasial nivå. Hon är sambo och har inga barn. 

 

Sara är en kvinna på 30 år. Hon arbetar inom vården som undersköterska. Hennes högsta 

utbildning är på universitetsnivå. Hon bor tillsammans med sin sambo och har ett barn på 3 år. 
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Jossan är en kvinna på 25 år. Hon är yrkesverksam inom restaurangbranschen där hon arbetar 

som servitris. Hennes högsta utbildning är på 180 högskolepoäng. Hon är sambo och väntar 

första barnet.   

 

Arbetet 

Alla informanter uppger att de trivs till viss del på sin arbetsplats. De informanter som arbetar 

inom vård och omsorg tyckte att det som i huvudsak gjorde att de trivdes var för de fick 

arbeta med människor. En av det kvinnliga informanterna uppger att det är stressen som kan 

uppstå under arbetspassen drar ner trivseln på arbetsplatsen. Däremot anser Jens att trivseln 

hade varit betydligt högre om han fick arbeta under dagtid. Han ansåg att hans livskvalité 

hade blivit bättre om den fanns en möjlighet för han att arbeta under regelbunden arbetstid, i 

stället för att arbeta oregelbunden arbetstid. Duncan A & Pettigrew N (2012) fann i sin studie 

att vissa män förknippade oregelbunden arbetstid som negativt i balansen mellan familj, 

fritidsintresse och arbetet. 

 

“Jag trivs hyfsat bra, men det hade varit ännu bättre att jobba dagtid och få in rutiner i livet. 

- Jens” 

Med citatet ovan så menar Jens att han trivs med sitt nuvarande yrke. Men han hade helst 

velat arbeta dagtid för att få rutiner i hans liv. Att arbeta vid obekväma och oregelbundna tider 

anser informanterna vara till en viss del positivt. Informanterna berättade att oregelbundna 

arbetstider gav mer ledighet än om de skulle arbetat dagtid, vilket innebär att det fanns mer tid 

för familj, barn, umgås med vänner och utöva fritidsintressen. Här ser man det oregelbundna 

arbetstiderna fungerar som dämpande i konflikten mellan arbete, familj och fritidsintresse 

(Grönlund, 2004). Det som var negativt med att arbeta oregelbunden arbetstid uppgav 

samtliga av informanterna att helgerna blir påverkade. Flertalet av informanterna hade väldigt 

långa arbetspass när det var schemalagda att arbeta helg, i vissa fall uppemot 14 timmar per 

helgdag. Att arbeta med långa arbetspass skapar risker till konflikt mellan arbetslivet och 

familjelivet (Grönlund, 2004) Under helgerna då det arbetspassen inföll valde de 

informanterna att undvika andra aktiviteter förutom arbetet. Där kan man se att arbetspassen 

på helgerna skapade svårigheter i att skilja arbetet och övrigt liv. Arbetet och det övriga livet 

flöt ihop och det blev svårt att skilja dem åt för att vara två olika enhetliga livsfärer (Allvin et. 

al 2006).  
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”Arbetspassen under helgerna är påfrestande, vi arbetar 14 timmars pass per dag under 

helgen.  Så när vi jobbar så jobbar vi. Vi börjar sju på morgonen och slutar nio på kvällen. 

Helgerna är tunga men man är inställd på att jobba så det går bra. – Kicki” 

 

Det som Kicki menar med citatet ovan är att arbetspassen på helgerna är påfrestande, de gör 

inget annat än jobba under tillfället som arbetspassen infaller. Craig och Brown (2014) fick 

fram genom deras undersökning var att under helgerna så försvann alla former av 

fritidsintresse vid arbete under helger. 

 

Det oregelbundna arbetstider visade en påverkan gällande umgänget med vänner, detta på 

grund av att ibland kunde arbetstiderna skilja sig åt.  Johanna nämner under intervjun att:   

 

”När andra människor går till sina arbeten så är man själv ledig och när de kommer hem så 

går jag till jobbet. – Johanna” 

 

Med citatet ovan så menar Johanna att när hon påbörjade arbetspasset, avslutar vännerna sitt 

arbetspass. Vilket gör att under dessa perioder inte hittar tillfällen till umgänget med 

vännerna.  

De informanter som även hade arbetspass under nätterna säger att det oftast inte finns någon 

vilja att umgås med vänner mellan arbetspassen. De hittar inte tiden eller orken, arbetet under 

nätterna var nog påfrestande för dem. I stället valde de att umgås med sina vänner vid andra 

tillfällen. Hälften av informanterna berättar att de kan bli schemalagda att arbeta under 

storhelger som påsk, nyår, och julafton. De anser att de har en påverkan på deras familjer och 

att det finns svårigheter att delta i en gemensam familjesamvaro under storhelgerna om 

informanterna själva är tvungna att arbeta. Som Craig & Brown (2014) kom fram till att 

umgänget med familjen påverkades vid helgarbete. Resterande av informanterna ser inte det 

som ett problem att arbeta under storhelger. Men Grönlund (2004) skriver att riskerna blir 

större att det skapas konflikter mellan arbetet och familj om de arbetar under långa arbetspass, 

specifikt om de har barn.  

En viss möjlighet till att påverka arbetstiderna fanns för samtliga informanter. En av 

informanterna hade möjligheten att lägga ett önskeschema för vilka arbetsdagar som var 

lämpliga. Det ger en indikering på att arbetsgivare försöker tillämpa flexibla arbetstider om 

det så är möjligt (Duncan A & Pettigrew N, 2012). Hälften av informanterna berättade att de 
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hade en viss möjlighet att påverka om det är före ett arbetspass. Detta om de tog kontakt med 

en kollega som kunde ersätta deras frånvaro från arbetsplatsen. Men enligt Grönlund (2004) 

så kan arbetet under helt oreglerade tider öka risker för konflikter mellan familj, 

fritidsintressen och arbetet. En informant berättade att de som har en tillsvidare anställning på 

arbetsplatsen var delaktiga i utformandet av arbetsschemat. Detta innebär att det fanns 

möjlighet att påverka deras arbetstiders utformning. En annan av informanterna berättade att 

möjligheten att påverka arbetstiderna fanns genom att komma överens med arbetsledaren om 

att endast jobba kvällar under en vecka i stället för att arbeta både kvällar samt dagar under 

veckan. Ovan kan man se försök till att minska konflikten mellan arbete, familj och 

fritidsintressen, arbetstiderna blev anpassade efter rådande behov och blir konfliktdämpande 

(Grönlund, 2004).  

 

”Jag kan prata med min chef och försöka påverka mitt schema att kanske få jobba kväll en 

hel vecka istället för att kombinera både kvällspass och dag pass under en och samma vecka. 

Hittills har jag och min chef kommit överens och jag fick som jag önskade. – Jossan” 

 

Med citatet ovan så menar Jossan genom att föra en dialog med chefen på arbetsplatsen kan 

hon möjligtvis påverka sina arbetstider. Som Allvin et al. (2006) menar att tid och rum 

innebär tiden som disponeras blir avsatt för antingen arbete eller övrigt liv, exempelvis 

undvika att arbeta vissa tider på dygnet.  

 

Fritidsintressen 

På fritiden tränar Jens fotboll. Han tränar med ett lag och det har fasta träningstider samt 

dagar. Eftersom han arbetar med en oregelbunden arbetstid, har han inte möjlighet att aktivt 

delta på samtliga träningar och i vissa fall måste han avstå från matcher på grund av arbete. 

Jens berättar att när han var yngre spelade han fotboll på en högre nivå, men på grund av att 

hans arbetstider inte var förenliga med träningen med laget ansåg han att möjligheten att följa 

samma utveckling i fotbollen som det resterande i laget vara svårt. Det fungerade inte i 

längden och han valde att avsluta sin karriär på högre nivån av fotboll. Individer som arbetar 

skift har svårare att delta i gruppsporter på grund av behovet av att samordna med andra 

människor (Müller & Wyss, 2007). Att han valde att sluta spela på den högre nivån är något 

som han kan känna en viss ånger över, men han berättade att han ändå känner sig nöjd med 

det som han utförde på den högre nivån. Han berättade att han nog inte skulle kunna avancera 

mycket mer inom fotbollen, än vad han redan hade gjort. I detta fall var det svårt att hitta tid 
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och rum för att utöva fotboll på en högre nivå. Även här så kan tid och rum innebär att tiden 

man disponerar blir avsatt för arbetet eller övrigt liv (Allvin et al., 2006). Men i detta fall 

fanns inte möjlighet att skilja dem åt.  

 

“Nje ångrar, jag hann ju ändå spela hyfsat högt upp. jag tror inte jag hade gått så mycket 

högre om jag hade fortsatt. Men lite kanske jag ångrar det” - Jens. 

 

Med citatet ovan så menar Jens att han ångrar sitt val att avsluta fotbollspelandet på en högre 

nivå. Men att han kanske inte hade nått upp till det högre nivåer inom sporten, även om han 

hade fortsatt spela fotboll. Johannas intresse för ridningen blev till viss del påverkat av hennes 

tidigare arbete inom restaurang. I och med hennes dåvarande arbetstider så fick hon antingen 

stiga upp väldigt tidigt för att hinna åka ut till stallet och rida eller så fick hon åka ut väldigt 

sent. De tyckte hon inte var det mest optimala, på grund av hennes sömn blev påverkad. 

Müller och Wyss (2007) undersökning visade på att de som arbetade skift hade sina 

fritidsaktiviteter spridda under olika tidpunkter över dagarna. Som i Johannas fall där hon fick 

anpassa sig en hel del till de rådande arbetstiderna, för att kunna behålla ridningen som 

fritidsintresse. Nu har hon bytt yrke till lärare och de arbetstiderna har ingen större påverkan 

på hennes fritidsintressen. 

 

Kicki berättar att det oregelbundna arbetstiderna är väldigt fördelaktiga för hennes 

fritidsintressen. Detta eftersom hon och hennes man delar samma fritidsintressen som fiske, 

camping och andra snarlika aktiviteter. Det anser hon bidra till att de får mycket mer tid 

tillsammans för gemensamma intressen, mer än vad det hade tidigare när hon inte arbetade 

oregelbundna arbetstider. Kicki berättar även att det finns mycket mer tid över till barnen och 

barnbarnen som är en stor del av hennes liv, än vad hon hade tidigare. Nu kan hon göra det 

hon tycker om och det ser hon bara som ett stort plus. Duncan A och Pettigrew N (2012) 

undersökning visade på att de var mestadels kvinnor som upplevde en tillfredställelse i 

balansen mellan arbetet och familjelivet med att arbeta oregelbunden arbetstid. Det finns inget 

fritidsintresse hon har varit tvungen att avsluta på grund av arbetstiderna och hon ser inget 

hinder från sina arbetstider för att utöva fritidsintressen. Här ser man att i Kickis fall är det 

som Grönlund (2004) nämner, de flexibla arbetstiderna har en dämpade verkan på konflikten 

mellan arbetet, fritidsintresse och familj.  
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”Att arbeta oregelbundet är bra för mig, jag och min man får mycket fritid på dagarna med 

varandra”. – Kicki 

 

Med citatet ovan så menar Kicki att oregelbunden arbetstid är bra för henne, hon får tid med 

sin man och utövande av deras gemensamma fritidsintresse. Som Duncan A och Pettigrew N 

(2012) fick fram att det var inget som tydde på att kvinnor hade ett missnöje med att arbeta 

oregelbunden arbetstid.  

Marie har djur och friluftsliv som intressen. Hon håller bland annat på med både hästar, 

hundar och spenderar en hel del tid ute i naturen. Hon berättade att det inte finns något som 

hindrar henne från att ägna sig åt fritidsintressen och det finns tid över att utföra 

fritidsintressen trots hennes arbetstider. Det fanns inget fritidsintresse som hon har varit 

tvungen att avsluta på grund av hennes arbetstider, hon berättar att hon får anpassa sig efter 

arbetstiderna för att kunna ägna sig åt fritidsintressen som hon vill oavsett vilket arbete eller 

vilken arbetstid hon har. Här ser man även att de Müller och Wyss (2007) kommit fram till att 

arbetar man en oregelbunden arbetstid så behöver man mer tid för att organisera sina 

fritidsintressen. Maries organisering var att planera utifrån sina arbetstider för att möjliggöra 

utövande av fritidsintresset.  

 

”Jag får anpassa mig efter arbetstiderna på ett annat sätt, så hinner jag med det som jag vill 

göra på min fritid.” – Marie 

 

 

Det som Marie menar med citatet ovan är att hon anpassar utövande av fritidsintresse efter 

arbetstiderna  

Tina berättar att hennes fritidsintresse är att umgås med hennes barn och hund. I samband 

med att hennes arbetstider förändrades från att arbeta oregelbundet till att arbeta under nätter, 

har det öppnat upp för möjligheten att hitta fler fritidsintressen. Hon har börjat träna på ett 

gym och strävar efter att ägna sig åt aktiviteter som både fungerar för henne och hennes barn. 

Hon ser hennes nuvarande arbetstider under nätter som positivt, däremot ser hon det som 

negativt att hon mellan sina nattpass sover bort hela dagarna och upplever att hennes sömn tar 

tid från det som hon egentligen vill göra. Haugene Ljoså & Lau (2009) säger att de är svårare 

att finna tiden för sig själv, vänner och familj när man arbetar skift och återkommer till hem 

efter och mellan arbetspassen. Hon berättar att det egentligen inte finns något som hon inte 
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kan utöva på grund av sina arbetstider och att hon inte heller har tvingats avsluta ett 

fritidsintresse på grund av sina arbetstider. 

Svens fritidsintressen är att åka skidor, motorcyklar och deras hund. Han berättar att hans 

arbetstider inte har någon påverkan på hans fritidsintressen. Han kan utöva sina 

fritidsintressen utan hinder och att han anpassar utövandet av fritidsintresset efter hans 

arbetstider. Han berättar även att han inte har varit tvungen att avsluta ett fritidsintresse på 

grund av hans arbete. 

Sara berättar att hon inte har något specifikt fritidsintresse som hon utövar, hennes 

fritidsintresse är att göra det som hon känner för. Men hon har ett intresse för hund och hästar. 

Hon berättade att hon tidigare red en del men har valt att sluta rida. Det var ingen annan i 

hennes familj delade samma intresse för ridning. Ridningen tar mycket tid och därför valde 

hon att ge fritiden med familjen en högre prioritet. Hon berättar även till en viss del är på det 

grund av hennes oregelbundna arbetstider gjorde att det fanns svårigheter med att hitta en 

kontinuitet i ridningen. Här kan man se att familjelivet är viktigt. Man kan även anta att det är 

viktigt med en flexibilitet i arbetstiderna för att hinna med familj och sysslor. Det är mer 

komplicerat att hitta balansen mellan arbetet, familj och fritidsintressen (Grönlund, 2004).  

Jossan har jakten som sitt största fritidsintresse. Hennes önskemål var att kunna vara ute mer i 

skogen än vad hon är nu och specifikt under helger. Hon säger att det inte finns något 

fritidsintresse som hon har behövt avsluta på grund av sina arbetstider, men att hennes 

jaktsäsong blir till viss del påverkad av hennes arbetstider, jakten pågår när det är ljust ute och 

med det oregelbundna arbetstiderna säger hon att kan det vara svårt att hinna till skogen innan 

solen går ner och det blir mörkt utomhus.   

”Men sen är det väl så att man anpassar sig efter sitt arbete. Inte efter sitt fritidsintresse. – 

Jossan”. 

 

Med citatet ovan menar Jossan att man får anpassa sig efter arbetet och inte efter sitt 

fritidsintresse. Som enligt Müller och Wyss (2007) så behöver de som arbetar oregelbunden 

arbetstid lägga mer tid till att organisera sitt fritidsintresse. För att Jossan ska kunna utöva sitt 

fritidsintresse så krävs de planering innan utövandet kunde ske.  
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Vardagspusslet  

Bland informanterna som hade barn var det kvinnorna som hade huvudsakliga ansvaret när 

det gäller föräldraledigheten. Det var således kvinnorna som var hemmavid när barnen var 

små. Anledningen till att de valde att vara hemma berättade majoriteten av informanterna att 

det är av ett ekonomiskt skäl. Mannen i hushållet tjänade under den perioden betydligt mer än 

vad kvinnan gjorde. En kvinna berättade att valet för henne var självklart att det var hon som 

skulle vara hemma med barnet. Den kvinnliga informanten som väntar sitt första barn säger 

att det är hon som kommer vara hemma med barnet det första tiden, men att hon kommer 

försöka ta sig ut i arbetslivet igen när barnet är 6 månader och då får fadern ta över 

föräldraledigheten. Alla informanter som har barn uppger att det fanns tillgång till 

barnomsorg. Att de har tillgång till barnomsorg kan vara ett sätt att skilja arbete och 

vardagslivet, när barnen lämnas på förskola eller dylikt så startar föräldrarnas arbete, sedan 

när barnet hämtas från förskolan avslutas arbetet och vardagslivet tar vid (Allvin et al., 2006).  

 

På frågan om informanterna hinner utföra det sysslor som de vill göra, berättar samtliga 

informanter att de hinner att utföra de sysslorna. En av de kvinnliga informanterna säger att 

det är svårt att be om hjälp med diverse saker, att informanten väljer att utföra exempelvis 

hushållssysslorna själv, trots att de är två vuxna sammanboende i samma hushåll. Följderna 

som blir av det är att kvinnorna upplever mer stress och konflikten mellan arbetet och familj 

blir mer besvärande (Grönlund, 2004) En annan av de kvinnliga informanterna berättar att 

genom att ha oregelbunden arbetstid är de enklare att boka in exempelvis ett läkarbesök under 

lediga vardagar. Grönlund (2004) menar att trots att man arbetar obekväm och oregelbunden 

arbetstid, så kan det finnas fördelar med det. Är man exempelvis i ett parförhållande så kan 

hushållssysslorna delas upp. En annan av informanterna berättade att på grund av de 

oregelbundna tiderna kan det finnas hushållssysslor eller annat som man väljer att prioritera 

bort. Enligt Allvin et al. (2006) tidekonomier i hushållet är uppbyggt av olika uppgiftserier 

som kan till viss del utföras parallellt, men den följer inte någon given tidsenhet. Det vill säga 

att hushållssysslor inte behöver utföras under en specifik tid.   

 

Alla informanter uppger att det har en god kontakt med vänner och bekanta. Det hinner träffas 

när det finns möjlighet. Facebook samt SMS berättar informanterna att det är en bra plattform 

för att enkelt kunna hålla kontakt med vänner mellan det perioder det inte hinner träffas. Två 

av informanterna säger att trots det oregelbundna arbetstiderna så finns det en god kontakt 

med vänner, det är på grund av att en del av att vänskapen är byggd på en ömsesidig respekt 
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och förståelse för det skilda arbetstiderna som vännerna har. Informanterna säger även att de 

har många som även arbetar inom samma yrke och därav så finns möjligheten att träffas på 

jobbet och även mellan arbetspassen. Haugene Ljoså och Lau (2009) menar på att trots en 

oregelbunden arbetstid så finns det goda möjligheter till att umgås med partner, familj och 

vänner. 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka om oregelbundna arbetstider påverkar fritidsintressen 

och familjelivet. Med följande frågeställningar om vilka hinder som påverkar fritidsintresset 

och familjelivet vid oregelbunden arbetstid och vilka möjligheter att hitta balansen mellan 

arbetet, fritidsintresset och familjelivet trots oregelbunden arbetstid? 

 

Arbetet vid oregelbundna arbetstider ansåg informanterna vara till en viss del positivt, men 

det fanns även negativa aspekter som har en påverkan på fritidsintresse och familjelivet 

genom oregelbundna arbetstid, som kommer delges lite längre ner i texten. Anledningen till 

att de ansåg det var positivt var att de tyckte det fanns tid över till att umgås med sin familj 

och vänner. Det innebär att den oregelbundna och flexibla arbetstiden kan ha en viss 

dämpande verkan i konflikten mellan arbetet och familjelivet (Grönlund, 2004). 

Informanterna såg inget hinder att själv bestämma över i var gränserna går gällande arbete, 

familj och fritiden. De kan själv välja hur deras fritid disponeras. Det som hade en negativ 

påverkan på fritiden var att arbeta under helger. En del av informanterna arbetade långa 

arbetspass vid helgarbete, därav blev det en konflikt mellan familj, arbete och fritidsintresse. 

Under det långa helg arbetspassen så undvek informanterna som arbetade under dessa 

arbetspass, all annan aktivitet förutom att spendera tid på arbetet. Där kan man även härleda 

till Allvin et al. (2006) att arbetet flöt ihop med det övriga livet och det blev svårt under det 

tillfällen som arbetspassen var att skilja arbete och övrigt liv. Anledningen till att de 

informanterna väljer att endast arbeta och inte utöva sitt fritidsintresse eller dylikt det kan 

bero på att arbetet ställer höga krav. Möjligheten för en individ att hitta energin att utöva sitt 

fritidsintresse eller vara en aktiv och engagerad familjemedlem kanske helt enkelt inte 

fungerar. Individen orkar inte göra annat och lägger all sin energi på arbetet. Som Craig och 
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Brown (2014) fick fram genom deras undersökning att vid helgarbete försvann alla former av 

fritidsintresse, även umgänget med familjen och vännerna blev påverkade av helgarbetet.  

Det samma gällde de informanter som arbetade under nätter, det blev en konflikt mellan 

familj, fritidsintresset och arbetet på grund av att arbetet var krävande i sig. De informanter 

som arbetar helg men hade kortare arbetspass ansåg även att det blev en konflikt mellan 

familj, fritiden och arbetet när det arbetade helg. En flexibel och oregelbunden arbetstid kan 

som Grönlund (2004) skriver både vara något som är dämpande för konflikten mellan det 

olika sfärerna men kan även vara det som stärker konflikten mellan arbetet, familjen och 

fritidsintressen. Informanterna ansåg att de hade en viss möjlighet att påverka sina arbetstider, 

bland annat genom att de fick möjlighet att ge ett önskeschema eller komma överens med 

deras chef om arbetstiderna. De fanns även möjlighet för informanterna att påverka 

arbetstiderna genom att låta en kollega ta hand om deras arbetsuppgifter under tiden de var 

frånvarande. Grönlund (2004) tar upp i sin undersökning att om man arbetar under helt 

oregelbundna tider så är risken större att konflikten mellan familj, fritid och arbete blir 

förstärkt.  

 

Kicki tycker att hennes oregelbundna arbetstider är fördelaktiga för hennes fritidsintressen 

och hon får mycket tid över även för umgänget med familj och vänner. Marie och Sven såg 

inga hinder i att utöva sina fritidsintressen, eftersom de kunde anpassa sig efter arbetstiderna. 

Johannas ridning blev till en viss del påverkad under den tiden som hon arbetade inom 

restaurang. I och med att hon nu har bytt yrke finns det ingen större hinder numera på hennes 

intresse. Tinas arbetstider blev förändrade när hon bytte arbete, från oregelbundna arbetstider 

till att arbeta natt. Hon anser att genom de att det har öppnat upp för henne att skaffa sig mer 

fritidsintressen än vad hon hade under tiden hon arbetade oregelbundet, hon har mycket mer 

ledig tid nu. Jossans fritidsintresse som är jakt, blir till en viss del påverkat om hon ska arbeta 

under helger. Crag och Brown (2014) undersökning visade på att fritidsaktiviteterna försvann 

under de tillfällen man arbetade helg, så blev det till en viss del i Jossan fall. För att Jossan 

även skulle kunna möjliggöra utövande av sitt fritidsintresse, är det som Müller och Wyss 

(2007) fick fram genom sin undersökning att de som arbetar oregelbunden arbetstid behöver 

lägga mer tid till att organisera sitt fritidsintresse. De informanter som har fått avsluta sina 

fritidsintressen är Sara och Jens. Sara fick sluta med ridningen för att balansen mellan arbetet 

och familjelivet blev påverkat negativt. Tiden hon spenderade med familjen var mer 

betydelsefull än tiden hon spenderade på ridningen, det var svårt att kombinera de sfärerna 
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med hennes arbete. Som Grönlund (2004) skriver så är det svårare för kvinnor att hitta en 

balans mellan arbetet, familj och fritidsintressen, det kan grunda sig i den långlivade 

föreställningen om att det är kvinnorna som tar hand om barn och hushållssysslor. Men även 

som Müller och Wyss (2007) tar upp i deras undersökning att det som arbetade under en 

oregelbunden och flexibel arbetstid valde att utöva sina fritidsintressen i hemmet. Ridning är 

däremot ett intresse som kan tänkas vara svårt att utöva hemma.  Jens fick avsluta sitt 

fritidsintresse till en viss del. Han spelar fortfarande fotboll, men fick avsluta fotbollspelandet 

på högre nivå på grund av att hans arbetstider gjorde att han inte kunde delta i träningar och 

det påverkade hans utveckling i sporten. I Müller och Wyss (2007) undersökning framkom det 

en skillnad vid de olika tidpunkterna individer utövade sina intressen, skiftarbetare och de 

som arbetar oregelbundna arbetstider hade tiderna utspridda under olika tidpunkter.  I Jens fall 

fanns det svårigheter att delta i träningstillfällen med laget på grund av hans arbetstider. 

Väljer man däremot att anpassa sitt intresse efter arbetstiderna så verkar konflikten mellan 

arbete och fritid inte vara stor. 

 

I vardagspusslet var det bland samtliga informanter kvinnorna som hade haft det huvudsakliga 

ansvaret över föräldraledigheten när barnen var små. En av kvinnorna såg det som en 

självklarhet att det var hon som skulle vara hemma med barnen. Majoriteten svarade att 

anledningen till att det var kvinnorna som var hemma var i ett ekonomiskt skäl för att mannen 

tjänade mer pengar på sitt arbete. Här kommer det till viss del upp återigen de gamla 

föreställningarna om att de är kvinnor som har det huvudsakliga ansvaret över barnen medan 

det är männen som arbetar (Grönlund, 2004). En annan av de kvinnliga informanterna ska 

dela föräldraledigheten med barnets fader. När han går på föräldraledigheten ska hon in i 

arbetslivet igen. Här finns en strävan efter att uppnå jämställdhet.  

Samtliga informanter berättar att de hinner utföra sina sysslor trots oregelbunden arbetstid. 

Grönlund (2004) menar på att trots man har en oregelbundna arbetstider så behöver det inte 

upplevas som obekväm. De finns fördelar med att arbeta oregelbundna och obekväma 

arbetstider. Bland annat så kan man i ett parförhållande dela på hushållssysslor eller liknande. 

Däremot säger en kvinnlig informant att de är svårt att be om hjälp, fastän de är två stycken 

vuxna sammanboende. Hon väljer istället att utföra sysslorna själv utan att fråga om hjälp. 

Det som även Grönlund (2004) skriver är att kvinnorna har större tendens till att utföra 

hushållssysslorna hemma än vad männen gör. Följderna för kvinnorna blir att de upplever mer 

stress och konflikten mellan familj och arbete som mer besvärande än männen. Enligt Allvin 
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et. al (2006) hushållets tidsekonomier är inte tvingat att följa en given tidsenhet. Därför kan 

man även säga att utförandet av hushållssysslorna inte behöver ske efter en specifikt utsatt tid. 

Alla informanter upplever att de har en god kontakt med vänner och bekanta, när de har 

möjlighet väljer det att umgås med sina vänner och bekanta. Informanter säger även att de har 

många som arbetar i ett liknande eller samma yrke. Hade möjligheten till att träffas på arbetet 

och även mellan arbetspassen. Trots en flexibel arbetstid så som det skrivs i undersökningen 

gjord av Haugene Ljoså och Lau (2007) fanns tid över för både sig själv, familj och vänner.  

 

 

 

Slutsats 

Det som resultatet visar är att det fanns delade meningar hur oregelbunden arbetstid påverkar 

på familjelivet, fritidsintressen och vardagspusslet. För vissa av informanterna påverkar inte 

oregelbundna arbetstider nämnvärt på deras liv och för de andra informanterna fanns det en 

viss påverkan på fritidsintresse och familj. Förslag på vidare forskning inom detta ämne skulle 

exempelvis kunna vara väldigt intressant att utföra djupare intervjuer med ett fler antal 

individer än vad som utfördes i detta fall. Det skulle även vara intressant att se om det fanns 

en skillnad hur oregelbundna arbetstider påverkar mellan arbetet, familj och fritidsintresse 

som man eller kvinna. Man ser att det finns en variation i påverkan bland de olika könen i den 

här studien. Men jag skulle inte säga att de är ens i närheten av att vara signifikant på grund 

att majoriteten av informanter i denna studie var kvinnor och endast två informanter var 

män.   
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Bilaga  

 

Intervjuguide  

Inledande frågor: 

Hur gammal är du? 

Civilstånd? 

Har du barn? 

(Om ja) 

Vilken ålder är barn/en? 

Bor barn/en tillsammans med dig? 

Vem hade/har haft det huvudsakliga ansvaret vid föräldraledighet?  

Tillgång till barnomsorg/skola? 

 

Bor dina anhöriga/föräldrar/syskon på samma ort som du? 

Vad har du för högsta utbildning? 

 

Frågor om arbete: 

Vad arbetar du med i nuläget? 

 

Hur länge har du arbetat? 

Trivs du med ditt val av arbete? 

Vad har du för anställningsform (tillsvidare, tidsbegränsad, timanställning) 

 

Hur ser dina arbetstider ut? Oregelbundna eller fasta? 

Kan du påverka dina arbetstider? 

Vad har du för fritidsintressen? 

Finns det något du skulle vilja göra på fritiden, men som det inte finns möjlighet till på grund 

av dina arbetstider? 

Är det något fritidsintresse som du har slutat med på grund av ditt arbete? Om ja, varför? 

 

Frågor om fritidsliv och familjelivet 
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Hur ser din vardag ut när du är ledig?  

 

Hinner du med det du vill utföra?  

 

Har du en god kontakt/väl fungerande med vänner och bekanta?  

 

Har de oregelbundna arbetstiderna haft någon påverkan på din hälsostatus?  

 

Något annat du vill tillägga?  

 

 

 


