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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Skiftarbete förknippas med utmaningar för balansen mellan arbete och fritid. 

Skiftarbete, nattarbete och oregelbundna arbetstider är associerade med psykosociala 

hälsorisker. Sömnsvårigheter förknippas med skiftarbete och individer som arbetar treskift 

har ofta problem med sömnen. Sjuksköterskans arbete är ett spänt arbete med höga krav och 

låg kontroll samt känslomässiga krav vilket ökar risken för stress och psykisk ohälsa. Ett 

socialt stöd ses mildra effekterna av ett spänt arbete och därigenom minska stress och ohälsa. 

Arbetsschemat är en viktig faktor när det kommer till sambandet mellan skiftarbete och 

hälsa. Korta viloperioder, under elva timmar, mellan arbetsskiften kan leda till patologisk 

trötthet och sömnrubbningar. Coping beskrivs som kognitiva och beteendemässiga åtgärder 

för att hantera påfrestningar och känslor som uppstår. Individer bedömer hur känslorna 

påverkar välbefinnandet och val av copingstrategi utgår ifrån denna bedömning.  

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar treskift på en vårdavdelning uppfattar sin 

fritid. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod och data samlades in genom intervjuer med 

öppna frågor. Studiens deltagare var sex kvinnliga sjuksköterskor som arbetade treskift och 

minst 75% av en heltid på två olika vårdavdelningar. Dataanalysen skedde genom kvalitativ 

innehållanalys.  

Resultat: Studiens deltagare var trötta på fritiden och deltagarna ansåg att de hade för lite 

fritid. Nattskiften påverkade sömn och välmående. Arbetsorganisationen med brist på 

personal bidrog till att deltagarna fick arbeta fler nätter och blanda arbetsskift ofta, detta 

bidrog till trötthet och mindre återhämtning. Deltagarna använde flera olika strategier för att 

hantera balansen mellan arbete och fritid. Att ventilera med andra, gå ner i tid, sysselsättning 

och återhämtning var några av strategierna som framkom. 

Slutsats: Studiens resultat påvisar att sjuksköterskors arbetsförhållanden påverkar fritid och 

välmående. 

Nyckelord: Arbete, coping, fritid, sjuksköterskor, treskift 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Shift work is associated with challenges in balancing work and leisure. Shift 

work, night work and irregular working hours are associated with psychosocial health risks. 

Insomnia is related to shift work and individuals who work three shifts often have sleeping 

problems. Nurse's work is a "strain" work with high demands, low control and emotional 

demands which increases the risk of mental illness and stress. Social support reduces the 

effects of a "strain" work. The work schedule is an important factor in the relationship 

between shift work and health. Short periods of rest, under eleven hours between shifts, can 

lead to fatigue and sleep disorders. Coping describes as cognitive and behavioural measures 

to deal with stress and emotions. Individuals evaluates how emotions affect the well-being 

and chooses coping strategy based on the evaluation. 

Aim: To describe how nurses working three shift on a ward perceive their leisure. 

Method: The study is based on a qualitative method, and data were collected through 

interviews with open questions. The study participants were six female nurses who worked 

three shift and at least 75% of fulltime on two different wards. The data analysis was done by 

qualitative content analysis. 

Results: The study's participants were tired on their leisure and the participants felt that they 

had too little leisure. Night shifts affected sleep and well-being. The organization at work 

with shortage of personal contributed the participants to work more nights and mix shifts 

more frequently, this led to fatigue and less recovery. The participants used a variety of 

strategies to deal with the balance between work and leisure. To vent with others, work less, 

occupational and recovery were some strategies that emerged. 

Conclusion: The study results indicates that nurses' working conditions affects leisure and 

well-being. 

Keywords: Coping, leisure, nurse, shift work, work 
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INLEDNING 

Arbete och fritid är två mycket betydelsefulla delar av livet och att balansera dessa två är en 

mångfacetterad process som pågår fortlöpande för individer och samhälle. Vingård (2015) 

menar att arbete kan leda till välbefinnande och vara stimulerande och utvecklande men 

också inverka negativt på hälsan om arbetets krav och belastning inte möter upp individens 

resurser. Föreliggande studies deltagare arbetar i vårdmiljö, en arbetsmiljö som skiljer sig 

många gånger från andra arbetsmiljöer då den är känslomässigt engagerande med höga krav 

och låg kontroll och samtidigt ofta innebär oregelbundna arbetstider och skiftarbete, som kan 

ses påverka balansen mellan arbete och fritid (Theorell & Kecklund, 2010). 

Företagssjuksköterskans roll är att verka som en expertresurs inom omvårdnad med 

arbetslivet och individen i fokus. Företagssjuksköterskans arbete innebär att befrämja 

psykisk, fysisk och social hälsa samt att identifiera och bedöma olika faktorer i arbetsmiljön 

som kan påverka individers hälsa. Detta sker genom metodiskt arbete och grundar sig i 

forskning, beprövad erfarenhet och kompetens (Riksföreningen för företagssköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Föreliggande studie kommer att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar av fritid när ett arbete innebär att arbeta treskrift. 

 

BAKGRUND 

Hälsa  

World Health Organization (WHO) definierade hälsa redan 1948 som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom 

och handikapp” (World Health Organization [WHO], 2003a). Vidare menar WHO att hälsa 

skall ses mer som en resurs för det dagliga livet än som ett mål för att kunna leva. Hälsa är 

därför ett positivt begrepp som innefattar sociala, personliga och fysiska faktorer. En god 

hälsa är en viktig tillgång för social, ekonomisk och personlig utveckling och för upplevd 

livskvalitet (WHO, 1986). Hälsa fungerar också som en resurs på arbetsplatser och för olika 

verksamheters mål och utveckling (Hultberg, Skagert, Johansson & Ahlborg, 2010). 

Hälsopromotion är en process som ger individen möjlighet att ta kontroll över och förbättra 

sin hälsa. För att uppnå ett tillstånd av fullständigt socialt, mentalt och kroppsligt 

välbefinnande, behöver en individ använda sina tillgångar för att förverkliga sina ambitioner 

och tillfredsställa sina behov och anpassa sig till miljön på ett hälsofrämjande sätt (WHO, 

1986). 
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Enligt Hultberg et al. (2010) handlar socialt välbefinnande om att ha goda sociala relationer, 

att känna gemenskap och meningsfullhet. Detta kan vara inom familjen, på arbetsplatsen eller 

annan grupp. På arbetsplatsen är en god kommunikation mellan medarbetare och/eller 

arbetsgivare viktigt. En god kommunikation leder till att medarbetare kan ge varandra positiv 

och negativ feedback, de är medvetna om verksamhetsmål och sin egen roll, vilket är viktiga 

byggstenar för en god arbetsmiljö och socialt välbefinnande. Vikten av att känna ett socialt 

stöd är ytterligare en faktor för känslan av välbefinnande. Till socialt stöd räknas en bra 

relation till arbetsgivare och medarbetare samt individens förmåga att reda ut oenigheter 

(Hultberg et al., 2010).  

 

Psykisk eller mental hälsa beskrivs oftast som ett tillstånd med frånvaro av psykisk ohälsa, 

Keyes (2005) menar att det finns två kriterier med symptom som definierar psykisk hälsa, 

hedoni och positiv funktionalitet. Hedoni innebär att individen upplever lustkänslor, 

regelbundet är glad samt känner sig nöjd med livet. Positiv funktionalitet förverkligas genom 

subjektivt välbefinnande, värderingar av sitt liv och hur individen fungerar i livet. Psykisk 

hälsa kan därmed förklaras som ett tillstånd med avsaknad av psykisk ohälsa där individen 

mår bra med ett känslomässigt, psykologiskt och socialt välbefinnande (Keyes, 2005). Keyes 

syn på psykisk hälsa har likheter med WHO´s definition av psykisk hälsa. WHO menar att 

psykisk hälsa är ett begrepp som innefattar subjektivt välbefinnande, autonomi och 

kompetens samt att ha förmåga att kunna förverkliga sin intellektuella och känslomässiga 

kapacitet. Psykisk hälsa är ett tillstånd där individer har olika förmågor att kunna hantera 

vardagliga påfrestningar och arbeta skapande och produktivt samt uppnå personliga mål 

(WHO, 2003b). Psykisk ohälsa har ingen klar definition men vanligtvis innefattar begreppet 

allt från nedsatt välbefinnande, i form av oro och nedstämdhet, till psykiska 

sjukdomstillstånd (Vingård, 2015).  

 

Stress  

Stress är kroppens svar på en påfrestning som en individ utsätts för (Selye, 1976) och stress 

uppstår när kraven är högre än individen har resurser till att hantera (Riahi, 2011). 

Stressforskaren Hans Selyes definition på stress är någon form av "strain", vilket kan 

förklaras med ord som påfrestning, börda, tryck, press, prövning, spänning eller belastning. 

Selye skiljer mellan två olika typer av stresseffekter, "distress" och "eustress", där den 

förstnämnda handlar om negativ stress vilket framkallar känslor som ilska och sorg som kan 



 

 

7 

 

leda till sjukdom och den sistnämnda positiv stress som sammankopplas med positiv energi 

som leder till välmående (Selye, 1976).  

 

Hur stress uttrycker sig är individuellt. Huvudvärk, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, 

muskeltonus, nedsatt muskelkraft, matsmältningsproblem samt nedsatt immunförsvar är 

vanliga fysiska stressreaktioner. Psykiska stressreaktioner tar sig uttryck som oro, rastlöshet, 

nedstämdhet, sömnsvårigheter samt koncentrationssvårigheter (Svärd, Aringer, Baneryd, 

Frostberg & Kemmlert, 2002).  

 

Med stressor menas en stressframkallande faktor. Det finns tre olika typer av stressorer, 

dessa är fysiska, sociala eller psykiska. Exempel på fysiska stressorer är värme eller kyla, 

sociala exempelvis låg tillfredsställelse på arbetet, vilket ofta drabbar personer som har höga 

krav på sig men lågt inflytande, arbetslöshet och låg socioekonomisk status. Psykiska 

stressorer kan vara empati, sorg eller ilska (Währborg, 2009).  

 

Hur en individ reagerar på en stressor har att göra med faktorer som arv, ålder, kön (Selye, 

1976) och tidigare erfarenheter (Theorell & Kecklund, 2010). Vid en stressreaktion utsöndras 

stresshormoner såsom kortisol, adrenalin och noradrenalin och dessa har en påverkan på 

kroppens organ genom att exempelvis öka hjärtfrekvensen (Währborg, 2009).  En annan 

fysisk reaktion är att kroppen går upp i varv och immunförsvaret förbereder kroppen på 

försvar mot påfrestningen. En kortvarig påfrestning kan stärka immunförsvaret medan en 

långvarig påfrestning leder till ett dämpat immunförsvar (Theorell & Kecklund, 2010). En 

kortvarig påfrestning behöver inte vara något negativt om det finns tid för återhämtning, men 

om påfrestningen blir övermäktig, okontrollerad och varar under en längre tid kan detta ge 

olika effekter på såväl den fysiska som den psykiska hälsan (Svärd et al., 2002). Kronisk 

trötthet kan vara ett tecken på en långvarig påfrestning som brutit ner kroppens fysiska 

reaktionsmönster (Theorell & Kecklund, 2010). Selye (1976) beskriver en stressreaktion med 

modellen "GAS" (general adaption syndrome), vilken omfattar tre faser. Dessa faser är 

alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. I den första fasen som inträffar vid 

exponering av en stressor sker ett hormonpåslag, fortsatt exponering utlöser motståndsfasen. 

När kroppen inte längre kan hantera stressoren övergår reaktionen till utmattningsfasen och 

stressymptom uppstår (Selye, 1976).  
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Krav- kontroll- stöd 

I Karaseks och Theorells krav-kontrollmodell beskrivs sambandet mellan stress och höga 

krav som leder till avsaknad av kontroll och brist på återhämtning. Spänt arbete definieras 

som ett resultat av kombinationen höga arbetskrav och liten möjlighet att påverka. I ett 

senare skede lades socialt stöd till i modellen, vilket är viktigt för att bemästra krav och 

mildra effekterna av spänt arbete och därigenom undvika stressrelaterad sjukdom 

(Chungkham, Ingre, Karasek, Westerlund & Theorell, 2013). I en studie av Johnston et al. 

(2015) beskrivs att stress är relaterat till krav, kontroll, prestation och belöning. Studiens 

resultat påvisade att upplevelsen av stress var hög när kraven var höga medan 

stressupplevelsen var lägre när kontrollen var högre. När medarbetarna gavs uppmuntrande 

ord och bekräftelse vid situationer när ansträngningen var hög, minskade stressen (Johnston 

et al., 2015). Ein-Gal et al (2014) bekräftar sambandet mellan krav och kontroll genom att 

förklara stress som obalans mellan krav på arbetet och individens förmåga. Leijten et al. 

(2015) beskriver att höga krav i kombination med låg självständighet och svagt stöd på 

arbetet ger en högre risk för psykisk ohälsa samtidigt som risken att drabbas av fysisk ohälsa 

ökar vid höga arbetskrav och låg självständighet samt hög kroppslig belastning (Leijten et al., 

2015).  

 

Coping 

Coping beskrivs som kognitiva och beteendemässiga åtgärder för att bemästra eller minska 

inre och yttre krav och konflikter (Lim, Bogossian & Athern, 2010). Enligt psykologen 

Richard Lazarus tillsammans med Susan Folkman finns det två grundläggande 

copingstrategier, vilka är problemfokuserad-  och känslofokuserad coping där 

problemfokuserad handlar om att hantera situationen och svårigheterna medan 

känslofokuserad inriktas på att hantera känslorna som svårigheterna leder till. De menar 

vidare att individer ständigt bedömer hur känslorna påverkar ens välbefinnande och att val av 

copingstrategi utgår ifrån denna bedömning. Tillämpningen av copingstrategi varierar 

beroende på ålder då stresskällorna skiljer sig åt i olika åldrar (Lazarus & Folkman, 1987). 

Theorell och Kecklund (2010) anser att individers sätt att reagera och hantera stress speglas 

av tidigare erfarenheter av påfrestningen. Goda erfarenheter ger ofta en konstruktiv reaktion 

där individen hittar bra sätt att hantera påfrestningen medan negativa erfarenheter ger 

motsvarande effekt och kan leda till inlärd hjälplöshet för påfrestningen (Theorell & 

Kecklund, 2010). Ett socialt stöd från arbetsgivare, medarbetare och familjen kan resultera i 
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minskad aktivitet i kroppens stressfysiologiska system och är därför en viktig skyddande 

faktor mot stress och stressrelaterade symptom (Ein-Gal et al., 2014; Lim et al., 2010; 

Sundin, Hochwälder, Bildt & Lisspers, 2007; Theorell & Kecklund, 2010, Währborg, 2009). 

 

Arbete och fritid 

Arbete kan främja socialt välbefinnande samt moraliska och ekonomiska aspekter för 

enskilda individer, deras familjer och det omgivande samhället. Detta genom att förbättra 

välbefinnande och vara stimulerande och utvecklande. Faktorer på arbetet som har positiv 

inverkan på välbefinnandet är balans mellan arbetstyngd/ arbetsinsats och belöning och att 

organisationen har tydliga mål och medarbetaren en trygg anställning. Ett gott ledarskap på 

arbetsplatsen samt hög kontroll över arbetet främjar också arbetets positiva aspekter 

(Vingård, 2015), minskar risken för depression och gynnar psykisk hälsa (Van det Noordt, 

Ijzelenberg, Droomers & Proper, 2014).  

 

Hög arbetsbelastning och arbete under tidpress kan leda till ohälsa och sjukdom även om 

arbetet upplevs stimulerande (Svärd et al., 2002) och när ett arbete som innebär höga krav 

där individens egna resurser inte räcker till kan arbetet bli svårt att hantera och ha en negativ 

inverkan på hälsan (Vingård, 2015). Exponeringar på arbetet i form av höga krav i 

kombination med låg kontroll, konflikter, mobbing och fysiskt tung belastning kan öka 

risken för psykisk ohälsa. Socialt stöd motverkar de negativa konsekvenser som höga krav 

med låg kontroll kan leda till (Vingård, 2015).   

 

Begreppet arbete är ett uttryck med varierande innebörd. Svenska Akademiens ordbok (2014) 

definierar arbete genom flera begrepp som exempelvis ansträngning, vedermöda, syssla, 

göromål samt uppgift. Nationalencyklopedin (u.å) definierar arbete som ”verksamhet på 

vilken en människa bygger sin försörjning”. Både arbete och fritid kan ge upphov till psykisk 

ohälsa och inte sällan vara oberoende av varandra (Jennings, 2008).  

 

Det finns olika synsätt på begreppet fritid. Det kvantitativa synsättet ser till fritiden som en 

tidsavgränsande period där tid för arbete, fysiska behov och sociala angivelser bortses 

(Karlsson, 2005). Det kvalitativa synsättet ser till hur fritiden upplevs som något 

meningsfullt och välgörande medan det tredje synsättet har en aktivitetsaspekt som innebär 

att fritiden fylls av olika aktiviteter som individen själv väljer och som ger glädje och 

välbefinnande. I dagens samhälle har fritid blivit en viktig och betydande del av livet där 
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identiteter skapas, tydliggörs och ses som meningsskapande. Sedan slutet av 1800-talet har 

arbetstiden i Sverige sjunkit och antalet semesterveckor ökat vilket har lett till att fritiden 

idag har fått en större del av vardagen. Under senare delen av 1900-talet fram till idag har 

också fritidens värde för individer och samhälle diskuterats allt mer. Fritiden har kommit att 

värderas allt högre medan värdet för arbete ses minska. Individer lägger idag störst värde på 

sitt familje- och fritidsliv och ser de som de mest meningsfulla delarna av livet (Karlsson, 

2005).  

 

Fritid innefattar dessutom flera olika delar. Karlsson (2005) menar att fritiden ger individer 

möjlighet till avkoppling och vila. Individer skapar sin egen fritid med fritidsaktiviteter och 

sociala behov dit umgänge med familj, släkt, vänner, bekanta och medarbetare räknas. Till 

fritidsaktiviteter hör ett stort spektrum av aktiviteter som inkluderar idrottsaktiviteter, 

kulturella aktiviteter som exempelvis att gå på museum och teater. Till fritidsaktiviteter 

tillhör också många andra intressen så som jakt och fiske, trädgårdsarbete, resor, kyrkliga 

intressen, dator, läsning, motion och mycket mera. Arbete och fritid särskiljs oftast och ses 

som två olika områden medan familjeliv ibland inkluderas i begreppet fritid och ibland inte 

(Karlsson, 2005). Då fritid innefattar ett stort område med olika synsätt och perspektiv vill 

här tydliggöras att föreliggande studie har ett aktivitetssynsätt på fritid som ger individer 

glädje och välbefinnande. I begreppet fritid ingår då olika fritidsaktiviteter, familjeliv, vila 

och avkoppling samt socialt umgänge. 

 

Att balansera arbete och fritid handlar om att ha förmåga att föra samman dessa begrepp till 

en fungerande helhet (Nanfeldt, 2010). Det är en ständig process som pågår mellan individer 

på arbetsplatser, i hemmet, vid sociala företeelser och i samhället. Svårigheter att förena 

arbete och fritid har identifierats som en hindrande faktor för individers möjligheter i 

arbetslivet och för organisationer att använda individernas tillgångar mer effektivt. 

Möjligheten att balansera arbete och fritid förutsätter ofta att fritiden kan användas som en 

bufferttid och kan avstås eller samordnas som en del i arbetet för att få en helhet (Nahnfeldt, 

2010). Individer behöver ofta stöd i att kunna balansera och Nahnfeldt (2010) menar att det 

är en arbetsmiljöfråga. Genom att arbeta systematiskt med faktorer som påverkar 

medarbetare på eller utanför arbetet kan det gynna individers fritid, effektivitet på arbetet och 

upplevd livskvalitet då förmågan att balansera och hitta lösningar för att kombinera arbete 

och fritid hänger nära ihop med upplevd livskvalitet. Ett viktigt första steg i detta arbete är en 

god kommunikation mellan medarbetare och arbetsgivare för att belysa hur de olika parterna 
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ser på begreppen arbete och fritid. Det är viktigt för arbetsgivare att veta vilka hinder och 

möjligheter medarbetare ställs inför på och utanför arbetet för att kunna ge stöd för att kunna 

balansera, och där en ökad kännedom kan leda till ett fortlöpande förbättringsarbete på 

arbetsplatsen (Nahnfeldt, 2010). Enligt WHO (n.d) definieras hälsofrämjande arbetsplatser 

som en gemensam strävan mellan arbetsgivare, medarbetare och samhället för att förbättra 

hälsa och välbefinnande bland individer i arbete. Hälsofrämjande arbetsplatser lägger fokus 

på att förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön, öka medarbetarnas deltagande i 

arbetsmiljöarbetet och uppmuntra personliga förmågor och utveckling för en god hälsa. 

Faktorer utanför arbetet som influerar individers hälsa så som familjeliv, fritid och andra 

samhälleliga faktorer tas också i beaktande för att främja hälsa på och utanför arbetet. En 

hälsofrämjande arbetsplats förenar politik, organisation och praktik som en helhet som bidrar 

till hälsa på alla nivåer i organisationen och det hälsofrämjande arbetet är en fortlöpande 

process med mål att förbättra arbete och hälsa (WHO, n.d.). 

 

Skiftarbete 

Skiftarbete förknippas med utmaningar för balansen mellan arbete och fritid. Enligt 

Camerino et al. (2010) är skiftarbete, nattarbete och oregelbundna arbetstider associerade 

med psykosociala hälsorisker där skiftarbete och oregelbundna arbetstider är variabler som 

påverkar balansen mellan arbetslivet och fritiden mest. Andra arbetsrelaterade faktorer som 

ses påverka balansen är lågt socialt stöd, lågt inflytande samt känslomässig utmattning 

(Camerino et al., 2010). Individer som inte arbetar skift upplever en lägre friktion mellan 

arbete och fritid, känner ett bättre stöd från ledningen och upplever högre kontroll på arbetet i 

jämförelse med de som arbetar skift som istället upplever en ökad friktion mellan arbete och 

fritid och att inte balansen främjas. Bland medarbetare oavsett om de arbetar skift eller inte 

ses upplevd kontroll på arbetet och hemma samt tillfredställelse på arbetet som positiva 

faktorer för en god balans mellan arbete och fritid (Mauno, Reukolainen & Kinnunen, 2015).  

 

Skiftarbete definieras som arbete som sker utanför traditionella dagskift som i litteraturen 

varar mellan nio till fem på dagen, en bred definition som innebär att olika former av 

skiftarbete kan konstrueras (Barnes-Farrell et al., 2008). Skiftarbete med arbete under alla 

dygnets timmar stör kroppens biologiska klocka samt påverkar det sociala livet med familj 

och vänner (Vingård, 2015; Theorell & Kecklund, 2010). Skiftarbete ses också påverka det 
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psykiska välbefinnandet och sjukfrånvaron visas vara högre bland de som arbetar skift i 

jämförelse med dem som arbetar traditionella dagskift (Barnes-Farrell et al., 2008).  

 

Skiftarbete associeras med sömnsvårigheter. Enligt Theorell och Kecklund (2010) är det 

vanligt att individer som arbetar skift lider av kronisk sömnbrist på grund av att den 

biologiska klockan som regleras och stabiliseras av dagsljuset och styr dygnsrytmen rubbas. 

För få timmar sömn efter nattskift och tidiga morgonskift ses reducera sömnen och leda till 

trötthet. Conway, Campanini, Sartori, Dotti och Costa (2008) beskriver att individer som 

arbetar skift har en sämre sömnkvalitet i jämförelse med de som arbetar dagtid och det är 

skiftarbete i kombination med hög arbetsstress som ses öka risken för sömnsvårigheter, 

liksom skiftarbete i kombination med en obalans mellan arbetsbelastning och belöning 

(Conway et al., 2008). Åldern inverkar också vid skiftarbete, äldre individer har ofta svårare 

för att sova på dagen och ta igen förlorad sömn på lediga dagar, detta ökar risken för 

sömnbrist och kronisk trötthet (Chan, 2009; Theorell & Kecklund, 2010). I en studie av Chan 

(2009) rapporterade 72% av de undersökta sjuksköterskorna som arbetade skift att de fick 

otillräckligt med sömn samt reducerad kvalitet på sömnen och dessa sjuksköterskor upplevde 

mer stress och hade fler riskfaktorer som bidrog till sömnsvårigheterna än de sjuksköterskor 

som inte upplevde otillräcklig sömn. Sjuksköterskorna hade svårigheter att somna efter 

nattarbete och vaknade tidigt inför morgonskift (Chan, 2009). 

 

Arbetsschemat är en viktig faktor när det kommer till sambandet mellan skiftarbete och 

hälsa. Korta viloperioder mellan arbetspassen, långa arbetspass samt ihoppressade scheman 

med många arbetspass på rad ses påverka sömn och hälsa (Theorell & Kecklund, 2010). 

Korta viloperioder, under elva timmar, mellan arbetsskiften kan leda till patologisk trötthet 

och sömnrubbningar. Vid skiftarbete sker ofta dessa korta viloperioder exempelvis mellan ett 

kväll- och dagskift (Flo, Pallesen, Moen, Waage & Bjorvatn, 2014; Svärd et al., 2002). 

Sprida ut lediga dagar i arbetsschemat gynnar sömn, subjektiv hälsa samt blodtryck och 

blodfetter och studier har visat att individer lättare klarar av att arbeta skift om möjlighet 

finns att kunna påverka sina arbetstider (Theorell & Kecklund, 2010).  

 

Skiftarbete ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och metabolt syndrom, magsår, 

störningar i graviditet som t.ex. missfall samt en ökad risk för cancer. Forskning på sömn har 

visat att nivåerna av sömnbrist som en individ som arbetar skift uppnår påverkar de 
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biologiska riskfaktorer så som blodfetter, blodsocker och autoimmun balans. Bidragande 

orsaker till skiftarbetets negativa effekter är livsstilsfaktorer som kost, rökning och stress 

(Theorell & Kecklund, 2010).  

 

Skiftarbete begränsar deltagande i fritidsaktiviteter. En studie av Peplonska, Bukowska och 

Sobala (2014) undersökte samband mellan skiftarbete och fysisk aktivitet och resultatet 

påvisade att sjuksköterskor som arbetar skift hade en hög total fysisk aktivitetsnivå och hög 

yrkesaktivitet men hade mindre tid för fritidsaktiviteter. Där sågs att den arbetsrelaterade 

fysiska aktiviteten utgjorde den största delen av den totala fysiska aktiviteten medan 

fritidsaktiviteter utgjorde den minsta andelen och ju längre arbetspassen var desto högre 

yrkesaktivitet och minskad fritidsaktivitet. Studien utgick från att den rekommenderade 

aktivitetsnivån låg på 150 minuters måttlig eller kraftig fysisk aktivitet per vecka. Även om 

sjuksköterskorna som arbetade skift hade en hög total fysisk aktivitet var det bara en liten 

andel på strax över 3% som rapporterade 150 minuters måttlig eller kraftig fysisk aktivitet 

per vecka (Peplonska, Bukowska  & Sobala, 2014).  

 

Vårdens arbetsmiljö och skiftarbete 

Personal inom hälso- och sjukvården är yrkesgrupper som ofta arbetar icke traditionella 

arbetsskift (Barnes-Farrell et al., 2008). Vårdens arbetsmiljö skiljer sig från mange Andre 

arbeten i den aspekt att hälso- och sjukvårdpersonal möter individers lidande och behöver 

bemöta denna påfrestning och hjälpa individerna och minska deras lidande. Dessa höga 

känslomässiga krav kan vara svåra att leva upp till (Theorell & Kecklund, 2010). I 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) finns en definition på vilka som innefattas som 

hälso- och sjukvårdpersonal, vilka är individer med yrkeslegitimation för arbete inom hälso- 

och sjukvård, individer som medverkar i sjukvård av patienter på sjukhus eller andra 

vårdande enheter samt rådgivande personal exempelvis apotekspersonal (PSL, SFS 

2010:659, 4 §). 

 

Arbetstider för sjuksköterskor som arbetar skift på vårdavdelning innebär i Sverige ofta att 

dagskift börjar mellan 06:30 till 08:00 och slutar 15:30-16:00, kvällsskift börjar vid 13:30-

14:00 och slutar vid 22:00 och nattskift börjar vid 21:00 - 21:30 och slutar vid 07:00- 07:30 

på morgonen (Furuåker, 2009). 
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Stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket (Freeney & Tiernan, 2009; Riahi, 

2011). Sjuksköterskans roll har länge betraktats som stressfylld baserat på kroppsarbete, hög 

arbetsbelastning, mänskligt lidande, arbetstider, låg bemanning, diffusa arbetskrav och 

mellanmänskliga relationer som är centrala bitar för arbetet som sjuksköterskan utför 

(Jennings, 2008; Sundin et al., 2007). Vårdarbete innebär ofta övertid, oregelbundna 

arbetstider och hög psykisk påfrestning, dessutom ofta höga krav och låg kontroll vilket gör 

vårdarbete till spänt arbete (Theorell & Kecklund, 2010). Stress bland hälso- och 

sjukvårdspersonal kan ge påföljder på arbetet, individen och även drabba patienter, 

medarbetare samt arbetsgivare (Johnston et al., 2015). Skiftarbete och långa arbetspass ses 

öka risken för minskad arbetsförmåga och olyckor där den ökade tröttheten och minskade 

återhämtningen kan leda till skada hos patienter som vårdas (Caruso, 2014; Elovainio, 

Kuusio, Aalto, Sinervo & Heponiemi, 2010). Stressymptom kan utvecklas till utbrändhet och 

är ett stort hälsoproblem bland sjuksköterskor (Ein-Gal et al., 2014; Theorell & Kecklund, 

2010), där höga arbetskrav har visat sig vara den största anledningen till att utbrändhet 

utvecklas (Sundin et al., 2007). Utbrändhet är trötthet som inte går att vila sig fri från och 

leder ofta till nedstämdhet, uppgivenhet och negativ attityd (Währborg, 2009). Andra 

symptom på utbrändhet är sömnlöshet, sjukfrånvaro från arbetet och missbruk (Ein-Gal et al., 

2014).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

företagshälsovård skall företagssjuksköterskan arbeta för att främja den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar, identifiera hälsorisker inom arbetslivet 

och arbeta fram förslag på lösningar (Riksföreningen för företagssköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Ökade hälsorisker ses vid skiftarbete, oregelbundna arbetstider 

och nattarbete (Camerino et al., 2010) och sjuksköterskeyrket innebär ofta hög psykisk 

påfrestning med höga krav och låg kontroll (Theorell & Kecklund, 2010).  Enligt Marinko 

och Ivarsson-Walther (2010) riktar sig företagssjuksköterskans insatser mot organisations-, 

grupp- eller individnivå och innefattar främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. 

Företagshälsovården utför arbetsmiljökartläggningar och kan utföra främjande och 

förebyggande åtgärder vid påfrestande psykosocial arbetsmiljö eller när individer uppvisar 

tecken på ohälsa. Företagshälsovården har bred kunskap som kan bidra till förbättrad hälsa 

(Marinko & Ivarsson-Walther, 2010) och en god arbetsutveckling hos individer 

(Riksföreningen för företagssköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 

Studier visar att stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket och arbeten inom hälso- 

och sjukvården innebär ofta höga krav i kombination med låg kontroll vilket gör arbete inom 

vården till spänt arbete. Skiftarbete förekommer ofta inom hälso- och sjukvården och kan 

tillsammans med oregelbundna arbetstider inverka negativt på hälsan och skapa obalans 

mellan arbete och fritid. Arbetet som företagssjuksköterska innebär att identifiera hälsorisker 

inom arbetslivet och arbeta fram förslag på lösningar som är främjande och förebyggande i 

syfte att förhindra ohälsa. Ansvariga för denna studie vill undersöka hur sjuksköterskor som 

arbetar treskift uppfattar sin fritid och hanterar balansen mellan arbete och fritid då forskning 

tycks saknas på detta område. Detta för att ge en ökad kunskap och förståelse för 

sjuksköterskors arbetssituation samt hur företagssjuksköterskans främjande och 

förebyggande arbete kan påverka skiftarbetets negativa effekter på hälsa och skapa en bättre 

balans mellan arbete och fritid.  

 

SYFTE 

Att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar treskift på en vårdavdelning uppfattar sin fritid. 

 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver sjuksköterskor som arbetar treskift på en vårdavdelning sin fritid? 

2. Hur hanterar sjuksköterskor som arbetar treskift balansen mellan arbete och fritid? 
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METOD 

Denna studie bygger på en kvalitativ deskriptiv design. Enligt Polit och Beck (2012) innebär 

metoden att beskriva det karakteristiska, frekvensen eller intensiteten av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2012). Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

är kvalitativ forskningsintervju en unik metod för att fånga erfarenheter och meningar ur den 

intervjuade individens vardagsliv (Kvale & Brinkman, 2009). Kvalitativ innehållsanalys 

valdes som dataanalysmetoden för studien där resultatet från intervjuerna analyserades med 

hjälp av denna metod. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att denna metod analyserar 

det synliga och uppenbara i en text.  

 

Urval  

Studiens deltagare är sjuksköterskor (Tabell 1) som arbetar på två olika vårdavdelningar på 

ett sjukhus i Mellansverige. Inklusionskriterierna var att studiens deltagare skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor som arbetar treskift på vårdavdelning och arbetar minst 75% av 

en heltid. En lägre arbetsmängd än 75% exkluderades för att erhålla uppfattningar av fritid 

vid en högre arbetsmängd. Treskift innebär att arbetet sker både dag- , kväll- och nattetid. 

Vårdavdelningar valdes ut genom att de ansågs lämpliga för att samla in data. 

Vårdavdelningar som ansvariga för studien har personlig anknytning till valdes bort.  

 

Telefonkontakt togs med ansvarig verksamhetschef på de aktuella klinikerna dit 

vårdavdelningarna tillhör för godkännande att studie genomförs på vårdavdelningarna. 

Vidare togs kontakt med avdelningschef på de aktuella vårdavdelningarna för en kort 

information om studien samt förfrågan om studien får genomföras på vårdavdelningarna. 

Ansvariga för studien frågade även om tillåtelse att få komma på en arbetsplatsträff eller 

liknande för att informera om studien för vårdavdelningarnas sjuksköterskor. I samband med 

att telefonkontakt togs med både verksamhetschef och avdelningschef skickades ett 

informationsbrev och förfrågan per mail, godkännande gavs via telefon eller mail. 

 

Ansvariga för studien deltog på arbetsplatsträffar på vårdavdelningarna för att delge 

sjuksköterskorna information om studien och dess syfte. Sjuksköterskorna fick sedan lämna 

intresse för att delta i studien genom att lämna namn och mailadress för vidare kontakt. 

Avdelningschefen kontaktade även sjuksköterskor som inte närvarat på arbetsplatsträffarna 

med förfrågan om deltagande i studien. Några dagar efter arbetsplatsträffarna delgavs 
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ansvariga för studien en lista över namn och mailadresser över de som visat intresse för 

deltagande. I samband med detta mailades ett informationsbrev och förfrågan om studien ut 

till intresserade för studien. Därefter togs kontakt via mail eller telefon med de 

sjuksköterskor som anmält sitt intresse för att boka tid för intervju. Totalt anmälde sju 

stycken sjuksköterskor sitt intresse för deltagande i studien, varav sex stycken slutligen valde 

att delta i studien.  

 

Tabell 1. Demografisk fakta om studiens deltagare.  

Demografisk fakta n % Medel 

Antal deltagare 6   

Andel män/kvinnor  0/100  

Ålder (år)   37 

Gift/sambo 6   

Har barn 5   

Arbetslivserfarenhet (år)   5,8 

Heltid/deltid (minst 75%)  50/50  

 

Datainsamling 

Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna kort om studien och dess syfte samt 

förfrågan om de läst informationsbrevet de fått via mail. En kort genomgång av 

informationsbrevet gjordes tillsammans och studiedeltagarna fick ställa eventuella frågor 

samt skriva under ett samtyckesformulär. Datainsamlingen skedde genom personliga, 

semistrukturerade intervjuer med demografiska frågor samt öppna frågor med följdfrågor 

(Bilaga 1). Enligt Denscombe (1998/2009) innebär semistrukturerad intervju att intervjuaren 

har en lista med frågor som ska behandlas där den som intervjuar är anpassningsbar vad 

gäller i vilken ordning frågorna ställs och deltagaren tillåts utveckla sina tankar inom det 

ämne som behandlas och frågorna besvaras med öppna svar (Denscombe, 1998/2009). 

Intervjuerna hade tre huvudfrågor; Vad är fritid för dig?, Beskriv hur du upplever din fritid 

samt Hur hanterar du balansen mellan arbete och fritid?  

 

En intervju bör ske i en neutral miljö där den intervjuade individen kan känna sig trygg och 

där risken för yttre störningar är liten (Trost, 2010). Intervjuerna i denna studie genomfördes 

i ett avskilt arbetsrum i anslutning till deltagarnas arbetsplats, utanför arbetstid. Intervjuerna 

tog cirka 30 minuter. Ansvariga för studien genomförde intervjuerna tillsammans, där den 

ena intog rollen som samtalsledare och den andre assisterande samtalsledare. Intervjuerna 

spelades in. Huvudfrågorna fick studiedeltagarna samtala fritt utifrån och samtalsledaren 
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intog en mer passiv roll för att undvika att styra deltagarna i sina svar. Följdfrågor ställdes 

utifrån deltagarnas svar, där samtalsledaren i första hand ställde dessa och i andra hand 

assisterande samtalsledaren. Exempel på följdfrågor var; Hur menar du då? och Kan du ge 

exempel på.   

 

Databearbetning och analys 

Databearbetningen och dataanalysen följde kvalitativ innehållsanalys för intervjutext som 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Först transkriberades de inspelade intervjuerna 

ordagrant av de båda ansvariga för studien. Transkriberingsarbetet genomfördes enskilt där 

ansvariga för studien transkriberade tre intervjuer var, för att sedan granska varandras 

transkriberingar. Sedan lästes de transkriberade texterna flera gånger för att få en 

övergripande bild av innehållet. Hela intervjutexten användes som analysenhet, 

meningsbärande enheter i form av stycken och meningar som svarade på studiens syfte 

särskildes från hela intervjutexten, kondenserades ner och omvandlades till koder medan 

budskapet bevarades. Samtliga koder skrevs ner på lappar för att underlätta arbetet att 

gruppera koder med liknande innehåll. Koder med liknande innehåll bildade subkategorier 

som erhöll ett övergripande namn som representerade innehållet. Totalt bildades 14 

subkategorier där subkategorier med liknande innehåll bildade fyra olika kategorier som 

svarar på studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna namngavs på ett liknande sätt 

utifrån subkategoriernas innehåll (Tabell 2). Kategorierna med subkategorier utgör grunden i 

studiens resultat och redovisas i löpande text. Ett tema bildades genom det dolda budskapet 

vilket tolkades ur kategorierna och utgör en röd tråd genom kategorierna.  
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Tabell 2. Exempel på analysarbetet. Hur subkategorier och kategorier bildats utifrån 

transkriberad intervjutext. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”jag vill vara hemma mer liksom jag vill 

göra mer saker hemma.” 

Vill vara 

hemma mer 

och göra saker  

Vill göra mer 

saker hemma 

Begränsad 

fritid 

Uppfattningar 

av sin fritid 

”Så nu när man är ledig så är jag ganska 

trött även om jag försöker sova och lägga 

mig i tid och sköta mig liksom så är jag 

ganska trött ändå tycker jag och…” 

Är trött trots 

att jag sköter 

mig 

Trött på 

fritiden 

Fysisk och 

psykisk ohälsa 

Uppfattningar 

av sin fritid 

”Hur uppfattar du din fritid? Ja.. just nu 

känner jag nog *suck*, det kan ju ha med 

att göra att jag har en liten hemma också 

förstås, men nu känner jag att jag är för 

trött för att orka med det jag vill faktiskt.” 

För trött för att 

orka göra det 

hon vill 

 

För trött för att 

orka göra det 

hon vill 

 

Fysisk och 

psykisk ohälsa 

Uppfattningar 

av sin fritid 

”jag pratar mycket med mina 

arbetskompisar som även är kompisar på 

fritiden, ja så. Pratar om? Ja pratar om 

jobb och om annat liksom, privata saker 

och sådär”. 

Pratar mycket 

med 

arbetskollegor 

som även är 

kompisar på 

fritiden. 

 

Pratar om jobb 

och privata 

saker 

 

Pratar med 

arbetskollegor 

och vänner. 

 

 

 

 

Pratar om jobb 

och privata 

saker 

Ventilera med 

andra 

Strategier för 

att uppnå 

balans 

 

 

Etiska överväganden 

Via ett informationsbrev erhöll studiedeltagarna information om studiens syfte och metod, att 

frågorna kunde väcka känslor som är personliga, att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas utan anledning samt att personliga uppgifter om deltagare behandlades 

konfidentiellt. Information gavs även om de ansvariga för studien. Skriftligt samtycke 

inhämtades innan intervjuer påbörjades. Dessa samtycken, andra personliga uppgifter samt 

ljudfiler och intervjuavskrifter behandlades konfidentiellt i ett låst skåp. Enligt Svensk 

författningssamlings lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

skall en individ som deltar i en studie delges information om studiens syfte och metod, 

eventuella risker som deltagandet kan innebära, vilka som är ansvariga för studien samt att 

deltagande i studien är frivilligt och att deltagaren får avbryta sitt deltagande när som helst 

(SFS 2003:460, 16§). 

 

 

 

 



 

 

20 

 

RESULTAT 

Resultatet för studien baseras på intervjuer från sex stycken kvinnliga sjuksköterskor som 

arbetar på två olika vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. Resultatet redovisas i 

fyra kategorier med tillhörande subkategorier (Figur 2) vilket illustrerar sjuksköterskornas 

uppfattningar av sin fritid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av tema, subkategorier och kategorier utifrån frågeställningar.  
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Uppfattningar av sin fritid 

Betydelsefull fritid 

De intervjuade sjuksköterskorna beskriver sin fritid som tiden utanför arbetet, att vara 

hemma och tillsammans med familjen. De fyller fritiden med betydelsefulla sysslor, så som 

olika fritidsaktiviteter, socialt umgänge och lustfyllda sysselsättningar. Egentid och att inte 

känna trötthet och stress efter arbetet är viktigt för att få en betydelsefull fritid.  

 

”Fritid är för mig att kunna vara med min familj och känna att man har tid för det och inte 

känna sig trött och stressad efter jobb. Eller innan jobb, det kan ju vara det också” 

(Sjuksköterska F). 

 

Fysisk och psykisk ohälsa 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor uttrycker att de är trötta på fritiden. Tröttheten bidrar till 

att de inte orkar vara verksamma och göra saker de vill. Flera av deltagarna berättar att de är 

trötta och slitna både fysiskt och psykiskt relaterat till arbetets fysiska och psykiska 

påfrestningar, vilka beskrivs som vårdtunga patienter, personalbrist och av att blanda olika 

arbetsskift. Vardagliga aktiviteter som att cykla till arbetet som vanligtvis ger energi tar nu 

mer energi än det ger. Sömnbrist och stress över att inte hinna fylla sin fritid med 

betydelsefulla sysslor är andra erfarenheter som framkommer.  

 

”Så nu när man är ledig så är jag ganska trött även om jag försöker sova och lägga mig i tid 

och sköta mig liksom så är jag ganska trött ändå tycker jag och veta att man kanske är ledig 

en dag på en vecka, då vill man gärna göra allt som man vill hinna göra de andra dagarna 

på en enda dag, så man vill hinna få så mycket som möjligt när man väl är hemma och 

ledig” (Sjuksköterska A).  

 

En av deltagarna upplever ibland rastlöshet på sin fritid samt säger att hon inte upplever 

stress, vilket hon beskriver som ett personlighetsdrag samtidigt som hon uttrycker att hon 

inte mår bra när det blir för mycket både på arbetet och på fritiden.  

 

”Nog för att jag kan bli rastlös men, det är som att jag inte behöver det då för då har jag 

jobbat så mycket så då behöver jag sansa ner mig. Jag vet att när det blir för mycket så mår 
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jag inte bra… när jag har jobbat mycket en period så försöker jag inte planera in så mycket 

dagarna jag är ledig efteråt” (Sjuksköterska C).  

 

Begränsad fritid  

Flera av deltagarna menar att de har för lite fritid, de tänker mycket på arbetet hemma och 

upplever att de spenderar mer tid på arbetet än hemma. De uppfattar fritiden som begränsad 

och får sämre kvalitet på hemlivet. De flesta deltagarna uttrycker att de inte har tid för sociala 

aktiviteter i den utsträckning de önskar, de missar sociala sammanhang exempelvis på 

kvällarna. Arbetet tar mycket energi, vilket gör att flera av sjuksköterskorna inte orkar vara 

sociala och aktivera sig på fritiden. Flera deltagare vill ha mer fritid och därigenom få mer tid 

för sociala- och fritidsaktiviteter. 

 

”Jag trivs väldigt bra med mitt jobb men fritiden känns lite åsidosatt, man känner att man är 

ganska trött efter jobbet och orkar inte riktigt vara så aktiv som man kanske önskar. Jag 

hade kanske velat ha någon mer social grej, kanske någon mer aktivitet en gång i veckan 

men just nu funkar inte det” (Sjuksköterska B). 

 

En av deltagarna uppger att hon påverkas av förhållanden på arbetet, vilka hon oroar sig för, 

ältar och drömmer om hemma och att hon då har svårt att släppa arbetet när hon är ledig. 

Hon berättar att hon ibland inte vill göra någonting alls på en ledig dag för att känna att hon 

är ledig och få tid för återhämtning.  En annan deltagare beskriver att hon stänger in sig 

hemma när det varit en tuff arbetsdag. En sjuksköterska berättar att hon tar med sig arbetet 

hem. När hon får en lugn stund hemma arbetar hon med arbetsplatsens schemaläggning.  

 

”Tyvärr har det blivit så sista tiden att vi är ont om folk… det har varit väldigt turbulent på 

personalfronten, många som har försvunnit… när det är lite lugnt hemma så tänker jag att 

då kan jag kolla lite och se om jag kan hitta en lösning så det kan bli så bra som möjligt för 

de flesta kollegor” (Sjuksköterska B).  

 

Nattarbete påverkar fritiden  

Sömnsvårigheter 

Samtliga deltagare har erfarenheter av sömnsvårigheter i samband med nattarbete. De 

beskriver att de har svårt att sova och får för lite sömn efter nattarbete, de vaknar tidigt och 
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har svårt att somna om och blir inte utvilade. Några deltagare upplever stress över att inte 

kunna sova och känner att det sliter på kroppen. En deltagare berättar att hon är väldigt trött 

under nattskiften och kan därmed nicka till på arbetet. Flera deltagare uttrycker att de inte vill 

arbeta natt då det påverkar deras välmående och fritid. 

 

”…det där med att sova efteråt har jag svårt för. Jag brukar vakna bara efter några timmar 

och sedan är det svårt att somna om” (Sjuksköterska B). 

 

Må dåligt  

Deltagarna beskriver negativa konsekvenser av nattarbete. De är fysiskt och psykiskt 

utmattade, slitna, irriterade, illamående och dessa negativa konsekvenser går ofta ut över 

deras familjer. De mår inte bra efter nattjobb, toleransnivån sjunker och en deltagare berättar 

att hon inte känner igen sig själv i det beteendet. Deltagarna konstaterar att nattarbete inte är 

bra för hälsan.  

 

”Då blir jag trött, grinig och fruktansvärt ilsk på min familj, man känner sig bakfull och har 

ingen tolerans alls för barnen, det är inte så kul” (Sjuksköterska B).  

 

Social isolering  

Deltagarna berättar att de i samband med nattarbete inte har energi till att ta sig för saker 

under dagtid. De orkar inte med sociala aktiviteter för att de är för trötta för att umgås med 

andra och de vill inte prata med någon, vilket även går ut över den egna familjen som inte 

uppskattar när de arbetar natt. De berättar vidare att de sover ikapp förlorad sömn under 

lediga dagar. En deltagare menar att hon vid nattarbete inte har någon fritid eftersom hon 

vänder på dygnet och sover på dagtid när andra är vakna. En annan deltagare berättar att hon 

under en helg med nattarbete inte planerar in andra aktiviteter eftersom hon inte orkar göra så 

mycket. Vid flera nattskift i följd känner en av deltagarna att hon är hemifrån fastän hon är 

hemma, hon berättar även att hon ibland missköter sömnen och istället för att sova hittar på 

saker med någon hon känner. Flera av deltagarna konstaterar att nattarbete inte passar dem.  

 

”Jag blir osocial, jag gör ju ingenting dagen jag vaknar egentligen" (Sjuksköterska C).  
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Arbetsorganisationen påverkar fritiden  

Personalbrist och arbetsschema 

Deltagarna uttrycker att det är brist på personal vilket leder till att de inte får det schema de 

önskar i lika stor utsträckning som tidigare. Konsekvenser av personalbristen är att 

sjuksköterskorna måste arbeta fler nattskift och att det blir kort vila mellan arbetspassen då 

önskad långledighet försvinner. Flera av deltagarna funderar mycket över schemat och 

beskriver bristen på sjuksköterskor som en hälsorisk och att det kan leda till utbrändhet.  

 

"...det tänker jag på, att man nog lätt kan bli utbränd själv faktiskt för att man, de tänker inte 

på att man måste ha vila emellan, de i schemagruppen, så de tror jag kan vara farligt just nu 

när det är sådan brist på sjuksköterskor. Jag tror det blir ett skräckschema faktiskt, tyvärr. 

Usch!" (Sjuksköterska F).  

 

Deltagarna är överens om att kombinationen av dag, kväll- och nattskift tar hårt på krafterna 

och att de under en normal arbetsvecka ofta har alla skiften i sitt schema. De är trötta och 

menar att det inte är bra för hälsan när de arbetar kväll med efterföljande dagpass då det är få 

timmar mellan passen, de kommer i säng sent eller har svårt för att somna och på så vis får 

för kort och/eller ytlig nattsömn. En deltagare berättar att det hänt att hon försovit sig 

relaterat till att skiften ligger blandade i schemat. Deltagarna uttrycker att de sällan är lediga 

flera dagar i en följd och en sjuksköterska säger att hon ibland bara har en ledig dag efter 

nattarbete. En annan deltagare berättar att hon någon enstaka gång kan få ihop till en tre 

dagars ledighet. Övriga åsikter om arbetspassen skiljer sig åt. En deltagare anser att det är 

påfrestande att arbeta flera dagpass i rad medan en annan deltagare anser att det är 

ansträngande med kvällspass då dagarna blir så långa. Kvällspass är bra då någon 

fritidsaktivitet hinns med innan arbetstid är en annan åsikt som framkommer, medan andra 

menar att de går miste om fritidsaktiviteter när de arbetar kvällsskift. En annan negativ effekt 

av skiftarbetet som deltagarna uttrycker är att de arbetar när många andra är lediga.  

 

"Jag blir jättetrött, gud, en vecka försov jag mig två gånger för att jag fick gå upp och jobba 

dagturer efter nattjobb. Det var jättehemskt och så är man seg och liksom lite trög i hela 

kroppen och huvudet" (Sjuksköterska A). 
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Strategier för att uppnå balans  

Ventilera med andra 

Ett sätt att hantera balansen mellan arbete och fritid är att samtala med arbetskollegor, familj 

eller vänner för att ventilera sina arbetsrelaterade upplevelser, tankar och känslor som 

uppstått. Deltagarna talar om positiva och negativa händelser och att ventilera bidrar till att 

kunna släppa tankar och känslor som uppstått på arbetet.  

 

”…och ventilerar mycket med henne, speciellt i början när jag var klar men även nu också… 

Och oftast känns det lättare efteråt, att det lättar lite” (Sjuksköterska C). 

 

Gå ner i tid  

Deltagarna är överens om att det är hårda arbetsförhållanden och flera av dem uttrycker 

tankar på att gå ner i arbetstid för att uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid, vara mer 

tillgängliga för barnen och få en bättre återhämtning. Några av deltagarna har gått ner i 

arbetstid som en strategi för förbättrad balans.  

 

”Ja för att det har varit mycket jobb nu, jag har inte gått ner i tid än men jag funderar på 

det” (Sjuksköterska B). 

 

De sjuksköterskor som gått ner i tid menar att anledningen till detta var stress. Innan de gick 

ner i tid upplevde de att tiden för återhämtning var begränsad och kände att de inte hade 

någon balans mellan arbete och fritid. Konsekvenserna av stress kunde vara att de glömde att 

äta, gick ner i vikt eller fick svårt att sova. En av deltagarna fick som ny sjuksköterska bruka 

sömntablett mellan arbetsskiften för att kunna sova när hon arbetade 100%. Efter att 

deltagarna gått ner i tid orkar de vara mer sociala, upplever att de har mer tid för 

fritidsaktiviteter och har ett bättre välbefinnande och en av deltagarna beskriver att hon fått 

bättre struktur gällande kosten. De är överens om att schemat blivit luftigare och mer tid 

finns för fritid och återhämtning. 

 

”Jag tyckte inte jag hade någon fritid då, det var bara måsten det här med att laga mat, 

lägga barn, upp igen och jobba och aldrig riktigt någon tid för återhämtning… Ja sedan dess 

har det blivit mycket bättre, man orkar gå och träna och allt annat socialt också” 

(Sjuksköterska E). 
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Sysselsättning 

En annan strategi som några av deltagarna använder sig av är att sysselsätta sig på fritiden 

genom att träna, fika med vänner, se på film, slappna av i soffan i syfte att skingra tankar på 

arbete och därigenom återhämta sig. En av deltagarna fick mycket stöd av sin partner i att 

utföra aktiviteter för att tänka på annat och har tagit lärdom av sin partner i att kunna slappna 

av och bara vara i nuet.  

 

”… han tycker om att slappa ganska mycket så han har lärt mig lite att det är okej att titta på 

tv hela kvällen, du behöver inte göra allt sådant man vill hinna med utan det går bra att bara 

sitta här idag” (Sjuksköterska A). 

 

Inte ta med sig arbetet hem  

Flera sjuksköterskor tänker aktivt på att inte ta med sig arbetet hem och att släppa taget om 

påfrestande händelser. De beskriver det som skönt att kunna lämna arbetet på arbetet och en 

av deltagarna får stöd av sin partner i att sluta tänka på arbetet hemma. En annan deltagare 

berättar att hon kan vara sliten efter en arbetsdag men försöker glömma det och ta nya tag 

nästa arbetsdag.  

 

”Sen försöker jag väl tänka på balansen, att jag inte tar med mig jobbet hem till exempel… 

när jag går från jobbet då är jobbet kvar här. Det är ganska skönt i alla fall”  

(Sjuksköterska F). 

 

Önska ett funktionellt schema  

Ett annat tillvägagångssätt för att uppnå balans mellan arbete och fritid är att lägga ett 

funktionellt schema för att få tid för återhämtning och umgänge med familjen. Deltagarna 

understryker vikten av att önska ett passande schema till sig själv och för flera deltagare 

innebär detta att inte arbeta flera nätter i följd.  

 

”Jag försöker lägga schemat så jag får in en långledighet för att hinna ta igen mig och hinna 

göra roliga saker för det är viktigt. Vara med familjen och så” (Sjuksköterska F). 
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Återhämtning 

Studiedeltagarna uttrycker att de behöver tid för att återhämta sig efter perioder med mycket 

arbete, de belyser vikten av att få en god sömn för att vila upp sig. Sova inför nattarbete och 

lägga sig tidigt är strategier som används för återhämtning och likaså att inte planera in så 

mycket på lediga dagar utan det räcker att ha någon aktivitet inbokad på sin fritid. 

 

”Jag försöker väl inte ha så mycket inplanerat när jag är ledig. Det räcker med att göra 

något på en ledig dag” (Sjuksköterska C). 

 

Utveckla sig  

En sista strategi är att lära sig nya saker, en av deltagarna menar att om hon utvecklas på 

arbetet leder det till att hon har bättre ork och mår bättre på fritiden. 

 

”Jag tycker om att lära mig nya grejer, det är det jag tycker är kul när jag jobbar… Det 

påverkar mitt humör. Om jag får positiva kickar på jobbet blir jag ju gladare och piggare 

hemma också” (Sjuksköterska D). 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar treskift på vårdavdelning 

uppfattar sin fritid med frågeställningar om hur sjuksköterskor beskriver sin fritid och 

hanterar balansen mellan arbete och fritid. Resultatdiskussionen kommer att fokusera på 

resultatets tydligaste och viktigaste delar där subkategorierna till kategorierna ”nattarbete 

påverkar fritiden”, ”arbetsorganisationen påverkar fritiden” samt ”strategier för att uppnå 

balans” kommer att diskuteras. Förbättringsförslag kommer att föreslås utifrån brister och 

problem som påvisats i resultatet. Diskussionen avslutas med en metoddiskussion där 

studiens trovärdighet avhandlas. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens deltagare samtalade under intervjuerna mycket om nattskiftets negativa 

konsekvenser som en del i deras treskiftarbete. Det framkom att nattarbetet hade en stor 

inverkan på deras fritid och välmående. Samtliga deltagare hade erfarenheter av 

sömnsvårigheter i samband med nattarbete. Svårigheter att sova, vakna tidigt och för lite 

sömn var problem som uppkom. Känslor som fysisk och psykisk utmattning, irritation och 

låg toleransnivå beskrevs vilket även drabbade deras närstående. Bristen på sömn och den 

sinnesstämning som nattarbetet orsakade ledde även till att de inte orkade med sociala 

sammanhang i någon större utsträckning. Flera av studiedeltagarna konstaterade att 

nattarbete har en negativ inverkan på hälsan. Detta styrks i en studie av Powell (2012) som 

undersökte nattskiftsarbetande sjuksköterskor där samtliga deltagare i studien uppfattade att 

nattskiftarbete hade stor inverkan på deras fritid. Trötthet, sömnbrist och känslan av 

ensamhet och social isolering var faktorer som påverkade dem (Powell, 2012). I en annan 

studie av Flo et al. (2013) undersöktes sömnproblem relaterade till skiftarbete i förhållande 

till olika typer av skiftarbete. Det visade sig att det skilde sig åt bland de olika typerna av 

skiftarbete där den högsta frekvensen av sömnsvårigheter återfanns bland treskiftsarbetare 

och nattarbetare, där de som arbetade treskift låg högre i frekvens (67,7%) än de som 

arbetade enbart natt (41,7%). Enligt Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010) leder skiftarbete 

där nattskift utgör en del av arbetstiden, till sömnrubbningar och trötthet, vilket påverkar 

patientsäkerheten och ger en ökad risk för felbehandlingar inom vården.  
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I föreliggande studies resultat framkom att bristen på personal hade inverkan på deltagarnas 

arbetsschema och fritid genom fler oönskade nattskift och lite vila mellan arbetspassen samt 

få tillfällen med flera dagars ledighet i en följd. Dag- kväll- och nattskift låg ofta blandade 

under en arbetsvecka, detta bidrog till trötthet och flera deltagare menade att det inte är bra 

för hälsan. Att arbeta kvällsskift med efterföljande dagskift innebar en kort och/eller ytlig 

nattvila.  I en studie av Dahlgren, Tucker, Gustavsson & Rudman (2016) undersöktes snabba 

skiftbyten i relation till sömn, återhämtning, utmattning och familjeliv. Att blanda olika skift 

som vid kvällsskift som efterföljs av ett dagsskift, förknippades med trötthet och för lite 

sömn när det var mindre än elva timmars vila mellan arbetspassen. Snabba skiftbyten visade 

sig påverka sömn, återhämtning och välbefinnande. Arbetstidslagen (ATL, SFS 1982:673) 

styr arbetstid och vilotid från arbetet och enligt lagen skall en medarbetare ha minst elva 

timmars sammanhängande dygnsvila under en 24-timmarsperiod (ATL, SFS 1982:673, 13 

§), genom kollektivavtal kan undantag göras från lagen (ATL, SFS 1982:673, 3 §). Elva 

timmars dygnsvila frångås ofta vid arbete på en vårdavdelning där det är vanligt 

förekommande att kvällsskift följs av ett dagsskift vilket påvisas i föreliggande studies 

resultat. Detta är positivt ur den aspekt att det blir kontinuitet för patienten och 

sjuksköterskan då samma sjuksköterska har omvårdnadsansvaret för patienten under 

kvällsskift och efterföljande dagsskift samt att komprimera ihop arbetsskift kan öka 

sjuksköterskors möjlighet till att få fler lediga dagar i en följd. En stor nackdel är dock att 

den korta dygnsvilan mellan arbetspassen leder till trötthet som kan påverka 

patientsäkerheten samt kan leda till stress, ohälsa och ha en negativ påverkan på fritiden. 

Ansvariga för studien ifrågasätter därför om det är försvarbart att frångå dygnsvilan, mellan 

ett kväll- och dagsskift, på elva timmar genom ett kollektivavtal. 

 

Olika strategier användes av föreliggande studies deltagare för att få balans mellan arbete och 

fritid. De olika strategierna var bland annat att sysselsätta sig, återhämta sig samt gå ner i tid. 

Gå ner i tid är ett exempel på en problemfokuserad copingstrategi medan sysselsätta sig och 

återhämta sig är exempel på känslofokuserade copingstrategier. En kvalitativ studie av 

Törnquist Agosti, Andersson, Ejlertsson och Janlöv (2015) undersökte hur skiftarbetande 

sjuksköterskor betraktade resurser i vardagen för att balansera arbete och fritid. Arbete och 

fritid sågs som pusselbitar som behöver förenas och beskrevs som två områden vilka berörde 

dem själva, familjen, fritiden och arbetet. Studiens deltagare kunde tydligt se hur arbete och 

fritid påverkade varandra på olika sätt och det sågs som värdefullt att ha dessa två områden i 
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livet, då de bidrog till meningsfullhet och välbefinnande. De beskrev att aktiviteter så som att 

vara ute i naturen, träna, läsa och se på film var betydelsefulla och gav livskvalitet, möjlighet 

att släppa bekymmer och återfå energi. Ett betydelsefullt arbete samt ett socialt stöd på 

arbetet och hemma var viktigt för känslan av välbefinnande och balansen mellan arbete och 

fritid (Törnquist Agosti et al., 2015). I föreliggande studies resultat sågs likartade faktorer 

vara betydelsefulla för fritid och välmående och som hjälpte deltagarna att kunna hantera 

balansen mellan arbete och fritid där jämvikt var målet. Utifrån deltagarnas uppfattningar 

tycktes det vara viktigt att ha egna individuella copingstrategier för kunna uppnå en balans 

mellan arbete och fritid. 

 

Flera av föreliggande studies deltagare arbetade mindre än heltid i syfte att få en bättre balans 

och välmående. Denna strategi påvisas även i studien av Törnquist Agosti et al. (2015) där 

deltagarna gick ner i arbetstid som en strategi för att uppnå en bättre balans och harmoni i 

livet. Deltagarna i studien såg svårigheter med att arbeta skift och heltid i kombination med 

att ta hand om familj, hem och att ha fritidsaktiviteter. En annan anledning till att arbeta 

mindre var att arbetet ställde höga krav både psykiskt och fysiskt (Törnquist Agosti et al., 

2015). Det kan ifrågasättas om det är rätt att individen skall behöva använda gå ner i arbetstid 

som en strategi för att uppnå balans mellan arbete och fritid och därigenom anpassa sig till 

arbetet istället för att arbetet skall anpassa sig efter individen. Att gå ner i tid kan leda till 

ökad livskvalitet men ha negativ inverkan på ekonomi och pension. När inte individer som 

arbetar treskift klarar av att förena heltidsarbete med familjeliv och fritidsaktiviteter relaterat 

till hårda arbetsförhållanden borde detta ses som ett arbetsmiljöproblem som behöver belysas 

och förbättras.  

 

Enligt Lobo, Fisher, Ploeg, Peachey och Akhtar-Danesh (2013) står samhället inför en 

förändring med en åldrande befolkning med växande vårdbehov samtidigt som vården står 

inför stora ekonomiska påfrestningar. Detta har lett till omstruktureringar, besparingar och 

indragningar av resurser. Brist på vårdpersonal är en följd av detta som kan ha negativa 

hälsokonsekvenser genom reducerad vilotid mellan arbetsdagar som kan leda till stress, 

trötthet, vantrivsel på arbetet och i längden utbrändhet. Enligt Freeney och Tiernan (2009) 

kan konflikter uppstå då organisationens fokus och krav ligger på effektivisering och 

produktivitet med sjuksköterskors värderingar av hur vårdande av patienter bör ske där 

patienten är i fokus, och kan leda till att sjuksköterskor ställs inför etiska och moraliska 
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konflikter som kan ge upphov till stress. Enligt riksomfattande etiska delegationen inom 

social- och hälsovården, Etenes publikation om den etiska grunden för social- och hälsovård 

(2011) utgör grunden för verksamheter inom sjukvården respekt för människovärdet som 

inkluderar individers grundläggande rättigheter, självbestämmande, delaktighet och frihet att 

välja. Den etiska aspekten skall synliggöras i beslutsprocesser och särskilt knytas an till den 

vanligt förekommande spänningen mellan etik och ekonomi där resurser skall stå i realitet till 

verksamhetskrav. En god verksamhetskultur inom sjukvården förutsätter att organisationens 

riktlinjer och krav stämmer överens med vårdpersonalens etiska principer och skapar så bra 

resultat som möjligt för patient och medarbetare. En god arbetsmiljö är inspirerande och när 

medarbetare mår bra på arbetet förbättras resultaten (Etene, 2011).  

 

Utifrån föreliggande studies resultat vill ansvariga för studien presentera förslag på åtgärder i 

syfte att förebygga ohälsa och främja hälsa för sjuksköterskor som arbetar treskift. En viktig 

åtgärd är att konstruera arbetsscheman som förhindrar uppkomsten av störningar i 

dygnsrytmen och trötthet, detta genom att låta sjuksköterskor vara med och påverka sitt 

arbetsschema och där dygnsvilan på elva timmar prioriteras genom att arbetsskiften roterar 

medsols. Företagshälsovården kan genom rådgivning hjälpa till med schemaläggning på 

arbetsplatser. Enligt Kecklund et al. (2010) upplevs det positivt av skiftarbetare att få vara 

med och påverka sitt eget schema då det ger ökad möjlighet till balans mellan arbete och 

fritid och har visat sig leda till minskad sjukfrånvaro och bättre hälsa. De menar att det 

optimala treskiftschemat innebär att högst tre likadana skift ligger i en följd, skiften bör 

roteras i en ordningsföljd där kvällsskift föregås av dagskift och nattskift av kvällsskift, så 

kallad medsolsrotation. Arbetspassets längd bör ej vara mer än tio timmar och dygnsvilan bör 

ligga på minst elva timmar då det annars kan leda till ökad trötthet. Det är vidare fördelaktigt 

att sprida ut lediga dagar i schemat istället för att lägga flera lediga dagar i en följd 

(Kecklund et al., 2010).  

 

Andra viktiga åtgärder är att sjuksköterskorna tar hand om sin hälsa genom att prioritera 

sömn, återhämtning och en sund livsstil. Företagshälsovården kan bidra med ett långsiktigt 

förbättringsarbete genom utbildning och rådgivning i sömn- och avkopplingsmetoder, kost 

och motion och andra faktorer som påverkar livsstilen samt hur känslomässig stress hanteras 

och risker med skiftarbete. Kecklund et al. (2010) beskriver att det är viktigt att även 

arbetsgivare, schemaläggare och personalplanerare erhåller kunskap om riskerna som följer 
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med skiftarbete och hur de kan förhindra att besvär uppstår. Huang, Li, Huang och Tang 

(2015) menar att en utbildning i mindfulness kan minska hälsoproblem i form av stress och 

trötthet på arbetsplasten. 

 

Ofta har sjuksköterskor liten möjlighet att påverka sin arbetssituation då krav kommer från 

högre ledningsled och tillämpas i verksamheten samtidigt som vårdtyngden ofta är hög och 

resurserna otillräckliga. Utan kontroll känns kraven övermäktiga, hämmar arbetsförmågan 

och leder till stress och ohälsa. Det sociala stödet tydliggörs som en viktig faktor i Karasek 

och Theorells krav-kontroll-stödmodell för att mildra stress och andra negativa effekter av ett 

spänt arbete. Att känna ett socialt stöd från medarbetare, arbetsgivare, familj och vänner 

tycks vara en viktig faktor för att kunna hantera krav och minska de höga påfrestningarna 

sjuksköterskor ofta upplever i sitt arbete. Företagshälsovården kan vara till stöd för 

arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis delta på 

arbetsmiljöronder för att undersöka risker på arbetet som kan leda till sjukdom eller ohälsa, 

hur dessa kan åtgärdas samt följas upp. Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(AFS 2001:1) kan arbetsgivaren anlita företagshälsovård som en expertresurs i 

arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1, 12§). Detta kan bland annat leda till att sjuksköterskor får ett 

större inflytande och större socialt stöd på arbetet. De åtgärder som presenterats menar 

ansvariga för studien är hälsofrämjande och förebyggande och gynnar individ, verksamhet 

och samhälle då en frisk, utsövd och välmående sjuksköterska gör en bättre arbetsinsats.  

 

Enligt Förenta nationernas (FN, 2008) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har 

alla individer, oavsett etnicitet, kön, språk, religion, sexuell läggning och politiskt 

ställningstagande samt social ställning, rätt till arbete, tillfredsställande arbetsförhållanden, 

vila, fritid och avgränsad arbetstid samt regelbunden ledighet. Alla individer i samhället har 

rätt till social trygghet, ekonomiska och kulturella rättigheter samt en levnadsstandard som 

möjliggör egna individers och deras familjers hälsa och välbefinnande (FN, 2008). 

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från elva målområden som har som mål att ”skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Målområde fyra berör hälsa i arbetslivet och centralt för detta 

mål är att kraven på arbetet skall balanseras mot individers möjligheter att kunna vara 

verksamma och må bra under ett helt arbetsliv. Arbetslivet skall på ett hälsofrämjande sätt 

kunna balanseras med familj och fritid. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön 
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som skall vara god och präglas av en trygg social-, psykisk- och fysisk miljö. Att ha kontroll, 

känna delaktighet och inflytande över sitt arbete samt att kunna påverka arbetstakt och 

arbetsmängd är viktiga villkor. Åtgärder som både förebygger ohälsa och främjar hälsa i 

arbetslivet skall implementeras i verksamheterna (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Föreliggande studies resultat påvisar många brister när det gäller arbetsförhållanden och dess 

påverkan på fritid och välmående. Främjande och förebyggande insatser som 

företagshälsovården kan bidra med för att förbättra sjuksköterskornas arbetsförhållanden kan 

leda till en mer hållbar arbetssituation som möjliggör att sjuksköterskor orkar arbeta treskift 

samt upplever en förbättrad hälsa och kvalitet på fritiden. Arbetsgivare och politiker på 

regional samt nationell nivå behöver se arbetssituationen ur ett mer långsiktigt perspektiv 

som bidrar till hälsofrämjande arbetsplatser där vårdpersonal arbetar i ett trivsamt, stödjande 

och utvecklande arbetsklimat. För att uppnå detta kan mer resurser och möjligheter till 

vidareutbildning och utveckling behövas för att gynna individer som arbetar, deras fritid samt 

patienter och samhälle.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsmetod valdes då studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor 

som arbetar treskift på en vårdavdelning uppfattar sin fritid och då ansågs en kvalitativ metod 

vara mest lämplig för att fånga dessa uppfattningar.  Ely, Anzul, Freidman, Gardner och 

McCormarck Steinmetz (1991/1993) menar att kvalitativ forskning handlar om erfarenheter 

som deltagarna upplevt, känt eller gått igenom och har som mål att uppfatta deltagarnas 

upplevelser så nära som möjligt och som en helhet. Kvalitativ forskning ser till händelser i 

sitt naturliga sammanhang där deltagare ska kunna tala för sig själv för att deras perspektiv 

ska kunna synas i ord och handling (Ely et al., 1991/1993). För att beskriva trovärdighet 

(trustworthness) vid kvalitativ forskning används termer som tillförlitlighet (credibility), 

pålitlighet (dependability) samt överförbarhet (transferability) (Graneheim & Lundman, 

2004).   

 

Tillförlitlighet (credibility) handlar om hur studiens fokusområde relaterar till dataprocessen 

genom val av syfte, omgivning, deltagare och tillvägagångssätt för att samla in data. Att välja 

den mest lämpliga metoden för att samla in data och hur stor andel data som skall samlas in 

handlar också om tillförlitlighet och likaså hur väl kategorier och teman täcker data och hur 

bedömningen av likheter och olikheter mellan kategorier sker (Graneheim & Lundman, 
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2004). Studiens dataanalys skedde genom kvalitativ innehållsanalys då den metoden ansågs 

mest lämplig utifrån syftet och datainsamlingsmetod. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är denna metod flexibel och kreativ och ger förståelse samt identifierar olika aspekter av ett 

ämne medan nackdelar kan vara att det är en tidskrävande process, då det ger mycket data att 

bearbeta. Metoden behandlar manifest och latent data där kategorier behandlar manifest data 

och teman representerar latent data. En av de mest grundläggande besluten i kvalitativ 

innehållsanalys är att välja analysenhet och det mest användbara är att använda en hel 

intervjutext som analysenhet. Att bilda kategorier är kärnan i innehållsanalysen och tema 

skapas för att förena latent data med manifest data (Graneheim & Lundman, 2004). Tema 

tolkas ur kategorierna och utgör där den röda tråden (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). och det finns alltid en viss grad av tolkning vid bearbetning av en berättande data 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har hela intervjutexter använts som 

analysenhet där meningsenheter, kondensering och koder bildats som sedan format olika 

kategorier. Temat har bildats utifrån det dolda budskapet och tolkningen av kategorierna och 

har bildat en röd tråd genom kategorierna. Resultatets kategorier anses täcka data väl och 

likheter och olikheter mellan kategorier visas genom lämpliga citat från transkriberad data. 

Meningsenheter har bildats utifrån analysenheten med studiens syfte och frågeställningar 

som utgångspunkt vilket minimerar risken att data förloras och att egna värderingar påverkat 

datainsamling, dataanalys och resultat. Tillförlitligheten styrks också genom att båda 

ansvariga för studien närvarade vid intervjuerna samt tillsammans bearbetade data och 

bildade ett resultat, detta minskar risken för att data feltolkas. Detta styrks genom Trost 

(2010) genom att om samma individ deltar i både datainsamling och dataanalys leder det till 

ett mer fullständigt resultat. 

 

Denna studies urval påverkades inte av faktorer som ålder, kön eller etnicitet, utan utgick 

från uppfattningar av fritid. Studiedeltagarna till denna studie har med sina olika erfarenheter 

av arbete och fritid gett flera perspektiv och en rik variation av fokusområdet för studien och 

har på detta sätt lett till ett brett resultat och urvalet har inte påverkats i förtid. För ett starkare 

och bredare resultat hade fler deltagare och ett urval av både män och kvinnor från flera olika 

vårdavdelningar troligtvis varit mer fördelaktigt. Samtliga deltagare i studien levde 

tillsammans med en partner och fem av sex studiedeltagare hade barn. Deltagarnas 

livssituation har troligtvis influerat resultatet, fler deltagare eller deltagare i annan 

livssituation, som exempelvis levde utan partner eller barn, hade kunnat ge fler perspektiv på 
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studiens fokusområde. Då deltidsarbete ofta förekommer i vården, särkilt vid treskiftarbete, 

valdes deltidsarbetare med i studien. För att fånga uppfattningar av fritid vid en högre 

arbetsmängd inkluderades deltagare som arbetade minst 75% av en heltid. Lägre 

arbetsmängd kan ge en annorlunda uppfattning av fritid och balans mellan arbete och fritid 

då de arbetar mindre och har mer fritid. Hälften av studiens deltagare arbetade mindre än 

heltid, de arbetade 80% eller mer, vilket lett till ett bredare resultat och perspektiv gällande 

strategi om att gå ner i tid. Utifrån föreliggande studies urval och resultat föreslås för vidare 

forskning inom området ett större urval av deltagare och en större spridning gällande kön, 

livssituation och olika arbetsmängd för att få ett bredare och starkare resultat. 

 

Med pålitlighet (dependability) menas att datainsamlingen kan påverkas om den sker under 

en längre period då risk finns för att bristande följdriktighet kan ske. Pålitlighet ser också till 

att intervjuprocessen har ett utvecklande förlopp och att nya insikter kan uppstå under 

datainsamlingens period. Data baserad på intervjuer formas genom interaktion mellan 

ansvariga för studien och studiedeltagare och ses som en kommunicerande handling 

(Graneheim & Lundman, 2004). För de ansvariga för studien har möten och samtalen med 

deltagarna till studien varit en utvecklande process, vilket kan ha haft inflytande på hur väl 

uppföljande frågor ställdes till studiedeltagarna. Datainsamlingen skedde under en kortare tid 

och samtliga studiedeltagare har erhållit samma huvudfrågor vilket styrker pålitligheten av 

studien. Huvudfrågorna anses svara väl på studiens syfte och frågeställningar och deltagarna 

har fritt fått samtala utifrån de öppna intervjufrågorna för att inte leda deltagarna i sina svar 

vilket har lett till ett mer trovärdigt resultat.  Enligt Trost (2010) är det viktigt att 

samtalsledaren i en intervjusituation håller sig neutral och inte ställer ledande frågor. 

Ledande frågor kan resultera i att studiedeltagaren känner sig styrd i sina svar på frågorna 

och detta kan påverka trovärdigheten av studien. 

 

Överförbarhet (transferability) handlar om studiens resultat går att överföra till andra grupper 

eller situationer än den studerade. För att göra det lättare att bedöma om resultatet är 

överförbart är det av stor vikt att beskriva deltagare, urval, datainsamlingsmetod och analys 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Ansvariga för studien kan ge förslag på 

överförbarhet, om det anses överförbart är ett val åhöraren avgör (Graneheim & Lundman, 

2004). Studiens metod har beskrivits tillsammans med ett resultat med representativa citat 

vilket framförhåller att studien kan bedömas vara överförbar på andra yrkesgrupper som 
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arbetar treskift och resultat med förbättringsförslag anses därmed applicerbart på andra 

yrkesgrupper.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskornas arbetsförhållanden påverkade fritid och välmående, detta styrks i tidigare 

forskning. Studiens resultat påvisar att sjuksköterskorna uppfattade treskiftsarbete som 

påfrestande, det påverkade deras hälsa genom att de kände sig trötta och inte orkade med 

fritids- och sociala aktiviteter. Arbetsorganisationen med faktorer som personalbrist och 

arbetsschema var andra viktiga delar som påverkade sjuksköterskornas fritid och välmående. 

Studiens resultat visade på flera olika strategier som användes för att hantera balansen mellan 

arbete och fritid.  

 

Studiens resultat har gett en bredare kunskap och gett ett nytt beskrivande perspektiv på hur 

sjuksköterskor uppfattar sin fritid kopplat till skiftarbete. Denna kunskap och nya perspektiv 

kan bidra till vidare forskning om sjuksköterskors arbetssituation, arbetstider och hur fritid 

och välmående kan påverkas av arbetssituationen samt förbättringsarbete på lokal-, regional- 

och nationell nivå. Studiens resultat kan även öka företagssjuksköterskans kunskap vilket kan 

implementeras och utveckla deras dagliga arbete. Resultatet och förslag på åtgärder kan 

överföras på andra yrkesgrupper som arbetar treskift, exempelvis andra yrkesgrupper inom 

kommun och landsting, privat sektor och industri. Studiens resultat kan leda till förbättrade 

arbetsförhållanden för sjuksköterskor vilket skulle kunna medföra en mer kvalitativ fritid, 

bättre trivsel på arbetet samt en god upplevd hälsa.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Demografiska frågor angående kön, ålder, familj/civilstånd. Arbetsgrad i %, hur länge 

deltagaren arbetat som sjuksköterska och hur arbetsschemat oftast ser ut med de olika 

arbetsskiften. 

 

Huvudfrågor: 

Vad är fritid för dig? 

Beskriv hur du uppfattar din fritid. 

Hur hanterar du balansen mellan arbete och fritid? 

 

 

Stödfrågor: 

Kan du berätta mer… 

Hur menar du då? 

Kan du ge exempel… 

Det där du sa om … var intressant, kan du berätta mer? 

 


