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Arbetsmiljön påverkar en individs hälsa och är idag ett mer uppmärksammat område. 
Påfrestande arbetsmiljöer är kännbart framförallt inom hälso- och sjukvården där individen 
kan påverkas mentalt och fysiskt. Arbetsmiljö och fritid hör ihop och påverkar varandra. En 
balans mellan arbete och fritid är därför betydande för en individs välbefinnande och idag 
kan gränsen mellan arbete och fritid upplevas diffus. Syftet med studien var att belysa 
sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsmiljön kan påverka deras fritid. Metoden som 
användes var deskriptiv kvalitativ design. Åtta sjuksköterskor från medicinisk-, kirurgisk- 
och psykiatrisk slutenvårdsavdelning intervjuades med hjälp av ett semistrukturerat formulär 
om deras upplevelser av arbetsmiljön och vilket inflytande den kan ha på fritiden. Resultatet 
visar att arbetsmiljön påverkar fritiden och att kollegor har en stor inverkan för en god 
arbetsmiljö. Stressutlösande faktorer lyftes där pressat tidsschema, underbemanning och hög 
arbetsbelastning ingick. Möjligheten att påverka arbetsmiljön, den mentala inställningen och 
yrkesvärderingar framträdde som betydande för en god arbetsmiljö. Det framkom att behovet 
av balans mellan arbete och fritid var av stor vikt för att må bra. Det egna ansvaret i hur vi tar 
hand om oss själva på vår lediga tid samt inställningen när vi är på arbetet är viktiga delar 
som påverkar individens välmående. En fungerande och god psykosocial arbetsmiljö ligger 
till grund för att trivas och må bra på sin arbetsplats och fritid. 

Nyckelord: Arbetsmiljö, balans, fritid, salutogenetiska synsättet, sjuksköterskor, upplevelser. 
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The work environment affects an individual's health and today the subject gets more attention 
than ever before. The impact of strenuous working environments are significantly, especially 
in the health sector, where the individual can be affected mentally and physically. Work and 
leisure are interrelated and influence each other. A balance between work and leisure is 
significant for an individual's well-being and today the line between work and leisure 
perceived as blurred. The aim of the study was to highlight nurses' perceptions of the work 
environment and how it may influence on their leisure. The used method was descriptive 
qualitative design. Eight nurses from medical-, surgical and psychiatric inpatient departments 
were interviewed in semi-structured questionnaire about their experiences of working 
environment and its impact on leisure. The result shows that the work environment affects 
leisure and that colleagues have a big impact for a good working environment. Stress triggers 
were highlighted, and included tight schedule, understaffing and high workload. The 
possibility to influence the work environment, the mental attitude and professional values 
emerged as important factors for a good working environment. It was revealed that the need 
for balance between work and leisure was important for the health. Personal responsibility in 
how we take care of ourselves in our spare time and our mental attitude when we are at work 
are key elements that affect the individual's well-being. A functional and good psychosocial 
working environment is the basis to thrive and prosperous. 

Keywords: balance, environment, experiences, leisure, nurses, salutogenesis approach 
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Inledning 

Ett aktuellt ämne idag är arbetsmiljön och den arbetsbelastning som sjuksköterskor utsätts för 
runtom i landet. Under sommaren 2014 kunde befolkningen i Sverige via media följa 
utvecklingen inom sjukvården och dess brister. Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande 
skrev i en debattartikel om en ansträngd sommar för hälso- och sjukvården men menar också 
att för många sjuksköterskor är det sommar året runt. Det rör sig bland annat om 
underbemanning, brist på specialistsjuksköterskor, bristande profession och dålig arbetsmiljö. 
Vanligt förekommande ord är stress och hög arbetsbelastning (Vårdförbundet, 2014).  
Institutet för stressmedicin (ISM) publicerade 2007 en artikel om att skapa och upprätthålla 
goda psykosociala arbetsförhållanden. I artikeln nämns att forskningen utvecklas snabbt 
gällande åtgärder för att skapa friska arbetsplatser. Det finns alltså verktyg för att kunna agera 
men ändå ser vi hur den psykiska ohälsan ökar alltmer. En bidragande orsak till detta är stress 
i arbetslivet vilket inte är en nyhet. Den ökade effektiviseringen leder till att alltfler upplever 
för höga krav, detta gäller främst de som är anställda inom landstinget (Hultberg, 2007). 

Kunskapen kring varför arbetsrelaterad ohälsa uppstår behöver förbättras. Arbetsmarknaden 
är under ständig utveckling men trots detta ska inte människor bli drabbade på ett sådant sätt 
att det leder till sjukdom på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Detta ligger till grund för 
den nya föreskriften som trädde i kraft i mars 2016, AFS 2015:4 Organisatorisk och social 
arbetsmiljö framtagen av arbetsmiljöverket (AFS 2015:4).  
 
Bakgrund 

Arbetsmiljö och hälsa 
Begreppet arbetsmiljö avser förhållanden som arbetstagaren på en arbetsplats utsätts för, både 
fysiskt och psykiskt (Arbetsmiljöverket, 2012). Medicinska, psykologiska, biologiska, 
fysiologiska, sociala och tekniska områden är faktorer som världshälsoorganisationen (WHO) 
anser tillsammans påverkar individen på en arbetsplats och som sammankopplar begreppet 
arbetsmiljö. Arbetsmiljön uppmärksammas idag mer och mer ute i samhället. Runt om i 
landet finns det myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket som jobbar för att arbetsmiljö- 
och arbetslagstiftningar upprätthålls (Swedish Standards Institute, u.å). Edling, Nordberg, 
Albin och Nordberg (2010)  tar upp ämnet, vårdens arbetsmiljö och de speciella krav som 
vårdarbete ställer. Det som skiljer vårdarbetet från många andra yrkesområden är att 
vårdpersonal dagligen ställs inför konfrontation med andras lidande samtidigt som det ingår i 
professionen att bekräfta och åtgärda.  

Stress i arbetslivet 
Idag har arbetande människor svårigheter att släppa tankarna på arbetet samt känner en 
trötthet efter en arbetsdag. Detta är ett växande problem och framförallt inom vård- och 
omsorg. Begreppet stress kan ha både negativ och positiv karaktär men genomsyras idag som 
ett negativt begrepp (Abrahamsson et al., 2003). Stressrelaterade tillstånd bland kvinnor i den 
offentliga sektorn har sedan 1997 noterats öka. Människovårdande yrken är mer utsatta. I en 
enkätundersökning bland anställda inom geriatrisk vård samt försäkringskassan visar 
resultatet att många lider av emotionell utmattning. Var tredje av dem som arbetade på en 
geriatrisk vårdavdelning befann sig i en farozon. De som skattades med hög emotionell 
utmattning var även de som uttryckt låg kontroll, höga krav och bristande socialt stöd. Det 
kan konstateras att brister inom den psykosociala arbetsmiljön kan leda till utbrändhet (Perski 
et al., 2002). Det är viktigt att ha kännedom om hur arbetsrelaterad stress kan förebyggas samt 
vilka signaler och tecken som kan varna för en obalans och en ohälsosam arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket, 2014a).  I artikeln från Arbetet (2015) publicerad i mars 2015 kan tydliga 
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och alarmerande siffror ses på att den psykiska ohälsan stadigt ökar. Stress i arbetslivet är en 
bidragande faktor. Det kan tydligt ses statistisk på att både män och kvinnor idag är mer 
sjuka, dock är kvinnor mer sjuka än män. Jämställdhetsfrågan tas här upp då kvinnor strävar 
efter att arbeta heltid samtidigt som det ska balanseras ihop med sysslor i hemmet (Arbetet, 
2015). 

Efter problem med rörelseorganen utgör psykiska problem den största andelen av 
långtidssjukskrivningar. Forskningsrådet Forte fick i september 2013 ett uppdrag av 
regeringen att genomföra en kunskapsöversikt som dels skulle belysa vilka psykiska problem 
som orsakar sjukskrivning. Den skulle även innehålla information om faktorer som möjligen 
kan påverka en individ på sin arbetsplats att bli sjukskriven samt vad som försvårar återgång i 
arbetet efter en sjukskrivning. Ett vetenskapligt samband mellan psykisk ohälsa, arbete och 
sjukskrivning visas tydligt i denna kunskapsöversikt. Det är rollkonflikter, obalans mellan 
belöning och ansträngning, låg kontroll, höga krav samt psykiskt ansträngande arbete som 
utgör riskfaktorer i arbetslivet. Det är svårt att säga vilken åtgärd som är den mest effektiva 
och som krävs för återgång i arbete efter en tids sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, då 
det vetenskapliga underlaget är för tunt. Det som kan tas fasta vid är att arbetsplatsen har en 
viktig roll och behöver vara involverad för att medarbetaren på ett bra sätt ska kunna 
återvända till arbetet. Friskfaktorer i kunskapsöversikten nämns som en betydande del och bör 
användas i det förebyggande arbetet för att minska risken för psykisk ohälsa (Forte, 2015). 

Friskfaktorer i arbetsmiljön 
Hultberg (2007) skriver i artikeln publicerad av ISM om faktorer som behöver ingå i en god 
psykosocial arbetsmiljö vilket är egenkontroll, rimliga krav samt socialt stöd. Bli bekräftad, få 
belöning samt känna en meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet är också centralt för 
den enskilda individen (Hultberg, 2007). I artikeln om arbetsmiljö lyfts viktiga faktorer som 
är avgörande för att arbetsmiljön ska kunna förbättras för sjuksköterskor och idag har arbetet 
en stor betydelse för individens självkänsla och framgång (Tuvesson, Eklund & Wann-
Hansson, 2011). Både kvinnor och män upplever samma kriterier för en god arbetsplats där 
viktiga förutsättningar handlar om relationen och spelregler så som samarbete, förhållningsätt, 
kommunikation, relationer och god stämning/kultur på arbetsplatsen. En god psykosocial 
arbetsmiljö är av stor betydelse och betonar den ideala arbetsplatsen (Abrahamsson et al., 
2003). Weaver More, Leahy, Sublett och Laning (2013) belyser även samspelet 
sjuksköterskor emellan och ansvaret som även ligger på individen själv att främja en god 
arbetsmiljö. Sjuksköterskors förmåga att skapa positiva arbetsmiljöer och bibehålla en nöjd 
arbetsgrupp är av stor betydelse. Förmågan att vara positiv och ha ett gott ledarskap bidrar till 
minskad mortalitet bland patienter, en bättre hälsa bland kollegor samt en högre trivsel och ett 
organisatoriskt engagemang. Det leder även till att fler stannar på sin arbetsplats längre samt 
till minskad emotionell utmattning. Ett positivt ledarskap med förmågan att behandla sina 
kollegor väl mynnar ut i en sund arbetsmiljö. En teori baserad på relationer och ett fokuserat 
ledarskap börjar bli alltmer synligt och syftar till att skapa en hälsosam arbetsmiljö 
(Laschinger, Wong, Cummings & Grau, 2014).  

Arbetsmiljön som ansvarsområde 
Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) skall arbetsgivaren samarbeta med arbetstagare för 
att uppnå en god arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka att 
olycksfall eller ohälsa uppstår på arbetsplatsen. Det är alltså ett måste att undanröja de risker 
som finns. Ensamarbete skall alltid uppmärksammas och lokaler, redskap, maskiner, 
skyddsutrustning etc skall underhållas väl. En god arbetsmiljö ska upprätthållas genom att 
arbetet systematiskt ska planeras, ledas och organiseras. Riskerna i verksamheten ska 
undersökas och åtgärdas samt ska arbetsskador utredas. Arbetsgivaren ska upprätta 
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handlingsplaner när det behövs och arbetsmiljön ska dokumenteras i den mån verksamheten 
kräver. Det är viktigt att det finns en lämplig organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet (SFS 1977:1160). Här kan en företagshälsovård vara behjälplig då 
deras uppgifter och mål är att arbeta främjande, förebyggande och med rehabiliterande 
åtgärder (Edling et al., 2010). Företagssköterskor ansvarar för hälsofrämjande omvårdnad och 
metoder i arbetslivet och arbetar för förebyggande insatser som leder till god hälsa. De ska 
fånga upp den anställdes behov och aktuella situation och det är viktigt att lyfta det friska hos 
individen och bibehålla dennes egna resurser (Riksföreningen för Företagssköterskor & 
Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete betyder att arbetsgivaren skall arbeta på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs samt att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande. 
Detta uppnås genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten. Arbetet ska 
fortlöpa på ett sådant sätt att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i det dagliga arbetet och 
omfattar alla sociala, fysiska samt psykologiska förhållanden som är betydande för 
arbetsmiljön. För att arbetet ska kunna förebyggas och en god arbetsmiljö skall uppnås skall 
det finns en utarbetad arbetsmiljöpolicy som tydligt beskriver hur arbetsförhållandena i 
verksamheten skall vara. Rutiner skall finnas över hur det systematiska arbetet skall fortgå 
(AFS 2001:1).  

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en ny AFS som trädde i kraft i mars 2016. Den har 
tagits fram i syfte att ”1 §, främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund 
av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön” (s.5). Den lyfter särskilda krav på 
kunskap samt mål som berör det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har en 
skyldighet att se till att sina chefer och arbetsledare innehar särskilda kunskaper som berör hur 
personalen hanterar och förebygger ohälsosam arbetsbelastning. Resurser ska anpassas till 
kraven i arbetet och arbetstidens förläggning skall ses över och får inte leda till ohälsa för 
individen. Arbetsgivaren skall tydliggöra att kränkande särbehandling inte är acceptabelt i 
verksamheten och skall arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att motverka att sådant 
uppstår (AFS 2015:4).  

Fritidens hälsofrämjande betydelse 
Utifrån en rapport gjord av statistiska centralbyrån om levnadsvanor (rapport 103) kan 
begreppet fritid definieras som den tid som blir över efter att andra prioriterade och 
nödvändiga göromål uträttats (Statistiska centralbyrån, 2004). Fritiden har idag fått en större 
betydelse för samhället och för att individen ska orka arbeta. På fritiden har människan 
möjlighet till social samvaro och inlärning och utveckling av nya kunskaper. Vid 
undersökningar där människor fått beskriva vad fritid innebär har skilda svar framkommit 
såsom restaurangbesök, tid för egna intressen, tid utanför arbetet, tid för nöjen, titta på tv med 
mera. Vad fritid innebär är alltså ett mångfacetterat och mångdimensionellt begrepp. (SCB, 
2004). 

I rapporten från SCB (2004) lyfts sex olika inflytanden som fritiden har för individens 
välmående. Psykologiskt med en känsla av glädje, frihet och deltagande. Förkovrande, som 
innebär utveckling och inlärning av nya kunskaper. Socialt med stimulans och uppskattning 
från den sociala omgivningen. Avslappning, med avkoppling från stress och spänningar. 
Fysiologiskt, ett välmående och gott hälsotillstånd. Estetiskt, där upplevelser av dans, musik, 
teater och konst omfattas. Här anses att fritiden bör fyllas med aktivitet som ger människan en 
känsla av lycka, välbefinnande och självförverkligande. (SCB, 2004). Tamara Rose och DJ 
Williams (2015) lyfter i sin artikel några av ovanstående delar som viktiga för individens 
välbefinnande samt att fritiden är associerad med god fysisk, psykisk och social hälsa. I 
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artikeln beskrivs fritiden som mångdimensionell och där individen styr sin fritid och känner 
en motivation (Rose & Williams, 2015). Även en annan recension stärker att fritiden kan ha 
en positiv bidragande effekt för en god fysisk, social, känslomässig och kognitiv hälsa samt 
att fritiden innefattar ett självbestämmande vilket främjar intresset och ökar meningsfullheten. 
Artikeln lyfter gemensamma fritidsrelaterade faktorer som bidrar till hälsa hos individen. 
Individens egna intressen, behovet av vänner, stöd och social stimulering, individens 
möjlighet att slappna av och koppla bort stress, utmaning och självbestämmande. Dessa 
skyddande faktorer är viktiga för individen och dennes hälsa (Caldwell, 2005). 

Haworth och Lewis (2005) definierar fritid som tid där möjlighet för individen att utföra sina 
intressen finns. Den lediga tid som individen får över präglas utifrån personliga intressen och 
hur tiden fördelas. Begreppet fritid har genom åren fått en allt mer betydande innebörd i 
människors tillvaro. Individens fritid är viktig för återhämtning, den sociala samvaron samt 
personlig utveckling.   

Arbetsvillkor inom sjukvården 
”Vårdpersonal larmar om ohållbar arbetsmiljö på landets storsjukhus” (Senneby, 2015) lyder 
en rubrik i dagstidningsartikeln Dagens Arena. Under ett år har arbetsmiljöverket fått in 30 
larm från några av landets största sjukhus i Sverige som framhäver en ohållbar arbetsmiljö. 
Det som understryks är framförallt en hög arbetsbelastning relaterat till personalbrist och en 
bristande psykosocial arbetsmiljö. Det betonas att personal slutar på grund av arbetsmiljön 
och att det är svårt att rekrytera ny vårdpersonal (Senneby, 2015). Arbetsmiljöverket skriver 
att arbetssjukdomar och belastningsskador ökar i arbetslivet, främst bland kvinnor inom vård 
och omsorg med anledning av psykosociala orsaker (Arbetsmiljöverket, 2015). En nationell 
inspektionsinsats från Arbetsmiljöverket visar att stress, ansträngd arbetsbörda och 
påfrestande patientrelationer leder till sjukskrivningar och ohälsa inom vården och där endast 
hälften av arbetsgivarna utfört en fullständig riskbedömning av den psykosociala miljön. 
Arbetstagare inom sjukvårds- och hälsosektorn är mest utsatta när det handlar om sjukdom 
orsakad av arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2014b).  

En studie visar att sjuksköterskor har med avsikt lämnat sin arbetsplats på grund av 
arbetsmiljön och utbrändhet som följd. Orsaker var minskat inflytande på sitt arbete, otydliga 
roller, brist på socialt stöd och resurser, omsättning av personal i kombination av arbetskrav 
och låg kontroll. Stöd från chef och kollegor poängteras som viktiga bitar för att kunna 
minska personalomsättningen och risken för utbrändhet. Stöd från kollegor och chef 
framkommer också som viktiga organisatoriska och psykosociala faktorer för arbetsmiljön 
som gör att sjuksköterskor engagerar sig i sitt jobb och upplever arbetstillfredsställelse. Även 
relationen sjuksköterskor emellan och relationen till läkaren var faktorer som var förknippade 
med jobbtillfredsställelse (Ishihara, Ishibashi, Takahashi & Nakashima, 2014). 

I en annan artikel av Lambrou, Merkouris, Middleton och Papastavrou (2014) där man 
undersökt sambandet mellan sjuksköterskors uppfattningar av deras arbetsmiljö och 
arbetstillfredsställelse visade resultatet att det fanns ett tydligt samband mellan en god 
arbetsmiljö med professionell omvårdnad och trivsel hos sjuksköterskor. Studien visade också 
att arbetsmiljön har en stor effekt på rekrytering och bibehållande av vårdpersonal. När 
personal känner sig nöjd med sitt jobb, minskar sjukfrånvaron och omsättningen medan 
produktiviteten och arbetsmoralen ökar. Studien visar att sjuksköterskor som arbetar på 
sjukhus med dålig arbetsmiljö rapporterar ett missnöje över sitt jobb och en hög nivå av 
utbrändhet hos personalen. Sjuksköterskor som upplever sin arbetsmiljö som stressande har 
också en nedsatt arbetstillfredställelse. Flera forskningsrapporter stödjer att bristen på 
sjuksköterskor är kopplad till sjuksköterskans arbetsmiljö (Lambro et al., 2014).  
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Generaldirektör Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverket belyser att en av de största 
utmaningarna i dagens arbetsliv handlar om de psykosociala riskerna och där en stressig 
arbetsmiljö också hotar patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket, 2014b). I en artikel med syfte 
att undersöka sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus framkom otillräcklig bemanning och 
resurser. Sjuksköterskor upplevde att vården försämrats bara under det senaste året (Aiken, 
Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013). Även en annan artikel om 
sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön och dess inverkan på vårdkvalitén visade att 
sjuksköterskebemanningen och arbetsvillkoren bör förbättras för att kunna ge vård av god 
kvalité. Viktiga delar som sjuksköterskor framhävde var tid för att kunna diskutera 
patientvården med andra sjuksköterskekollegor, tid för patienterna och tillräckligt med 
personal för att uträtta omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor upplevde också en mer positiv 
arbetsmiljö under dagskift då chefer är mer synliga och tillgängliga för samtal och respons 
(Anzai, Douglas & Bonner, 2014). En säker patientvård är också kopplad till kvalitén av 
sjuksköterskans arbetsmiljö (Lambrou et al., 2014; Kirwan, Matthews & Scott, 2013).  

Sjuksköterskans roll 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården bygga på god kvalité och med 
patientsäkerhet. Hälso- och sjukvården ska jobba för att förebygga ohälsa och åtgärder ska 
vidtas för att medicinskt behandla, förebygga och utreda skador och sjukdomar. Målet är att 
ge vård på lika förutsättningar och en god hälsa för befolkningen. (SFS 1982:763). I 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) lyfts tre 
väsentliga kompetensområden för sjuksköterskan; Forskning, utveckling och utbildning; 
ledarskap samt omvårdnadens teori och praktik. De olika delarna innehåller också 
delkompetenser som sjuksköterskan ska följa. Dessa tre områden ska genomsyras av ett etiskt 
förhållningssätt och en helhetssyn (Socialstyrelsen, 2005). 

Genom att se det friska hos patienten, stödja och tillvarata patientens egna resurser, respektera 
patientens värderingar och tro på dennes egna förmågor, främjar sjuksköterskan patientens 
hälsa vilket är en betydande uppgift. För att förstå vilka faktorer som bidrar till just en 
individs hälsa är förutsättningen att förstå individens relation till hälsa, lidande och 
illabefinnande. Sjuksköterskors förhållningssätt i mötet med individen är av stor vikt för 
relationen, personens upplevelse av vården och möjligheten till återhämtning. I relationen 
mellan sjuksköterska och patient behöver tillit finnas för att våga ge varandra förtroende och 
tillsammans kunna jobba för att förbättra hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor poängterar fyra huvudområden som innefattar att 
förebygga sjukdom, lindra lidande, främja hälsa och återställa hälsa. Den etiska koden är tänkt 
att vägleda sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt med syfte att utveckla god 
omvårdnad. Den understryker även sjuksköterskans arbete för en hållbar miljö och 
medvetenhet om vilket betydelse miljön har för hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Sjuksköterskeyrket ställer fortlöpandet nya krav på ett professionellt ansvar, vetenskapligt 
förhållningssätt, ett självständigt arbete och mångkulturellt kunnande. I 
kompetensbeskrivningen framhävs det att sjuksköterskan ska ha förmåga att medverka, 
reflektera över och motivera till utvecklandet av en god vårdmiljö samt bidra till 
arbetsmiljöarbetet för att uppmärksamma och förebygga arbetsrelaterade risker 
(Socialstyrelsen, 2005). 

Socialstyrelsen publicerade i februari 2016 en ny rapport som säger att fler barnmorskor och 
sjuksköterskor behöver utbildas och framför allt så behövs det fler sjuksköterskor som är 
specialistutbildade. Mellan 2008 och 2013 minskade antalet specialistutbildade sjuksköterskor 
med sex procent och det minskade mest inom områdena psykiatri, kirurgi och internmedicin. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aiken%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aiken%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sloane%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sloane%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20den%20Heede%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sermeus%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23254247


10 
 

Rapporten visar även att antalet har ökat inom andra yrkesgrupper men trots detta så har 
personalbristen inom vården förvärrats. En enkätundersökning bland landstingen som 
socialstyrelsen gjort visar på att samtliga landsting har brist på grundutbildade sjuksköterskor 
samt specialistsjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2016). 

Salutogenetiska synsättet 
Aaron Antonovsky är en känd teoretiker med en holistisk syn på människan och förespråkar 
att kunna se individen i dennes livssammanhang. Antonovsky har skapat det salutogenetiska 
synsättet som innebär att kartlägga och observera människors förmåga att hantera livets 
påfrestningar och krav utan att drabbas av ohälsa. Han utvecklade KASAM- modellen som 
innefattar tre interagerande beståndsdelar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Han 
menar att när dessa tre begrepp är i balans hos individen och denne känner ett sammanhang 
kan hälsa uppnås (Tamm, 2002).  

Antonovsky (2005) beskriver begreppet begriplighet som syftar till hur individen upplever 
yttre och inre stimuli som begripliga och där information är tydlig, strukturerad och 
sammanhängande. En person med hög grad av begriplighet förväntar sig att de stimuli som 
denne möter går att förklara och ordna, oavsett om de är förutsägbara eller kommer som en 
överraskning. Hanterbarhet handlar om en individs resurser för att hantera de krav och stimuli 
som människan ställs inför. Med en hög känsla av hanterbarhet kommer individen känna en 
styrka att klara av de olika omständigheterna enligt Antonovsky. Begreppet meningsfullhet 
belyser värdet av att vara delaktig och en viktig motivationskomponent. Begreppet syftar till i 
vilket omfattning individen känner en känslomässig innebörd i livet och att det finns ett värde 
i att lägga sin energi och engagemang i en del av de problem och krav som uppstår och se det 
som en utmaning. En sammanfattning av definitionen KASAM kan beskrivas som individens 
känsla av tillit att de yttre och inre stimuli som uppträder är begripliga, strukturerade och 
förutsägbara. Individen har tillit till sina resurser som krävs för att möta de stimuli och krav 
som uppkommer samt att individen känner ett engagemang och en utmaning i dessa krav 
(Antonovsky, 2005). 

Aspekter på arbetssituationen som påverkar betydelsen för graden av KASAM lyfts också av 
Antonovsky (2005). Han betonar individens känsla av meningsfullhet i arbetet och att 
grunden till det bygger på upplevelsen av att medverka i viktiga beslutsfattningar. Glädje och 
stolthet i arbetet med frihet att bestämma över sin arbetssituation leder till arbetsmotivation.  
Den sociala värderingen är viktig för de flesta personer som arbetar. Upplever en individ att 
de sociala värderingarna av dennes arbete stämmer överens och motsvarar individens kriterier 
för rättvisa, finns större chans att känslan av delaktighet infinner sig. Antonovsky lyfter 
arbetsmiljön och arbetsgruppens sociala relationer. Han menar att om det finns gemensamma 
värderingar, tydliga förväntningar och en gruppidentifikation kommer stämningen utgöras av 
förutsägbarhet och adekvat feedback kommer ges kontinuerligt. Det finns ett gemensamt 
språk på arbetet där gruppen förstår varandra och en känsla av tillhörighet hos individen. 
Belastningsbalans är ett annat begrepp han lyfter och som syftar till individens tillgång på 
resurser för att få arbetet väl utfört. Begreppet syftar också till arbetssituationen och vilka 
möjligheter och utrymmen som ges för individen att utnyttja sina resurser (Antonovsky, 
2005).  

 
Problemformulering 

Trender visar att framtidens arbetsliv, de rumsliga och tidsmässiga gränserna i arbetet blir 
alltmer diffusa. Människan arbetar i dag cirka åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan och 
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jobbet blir därför en stor del av livet. Utöver arbetstiden består livet av familje- och 
fritidsaktiviteter, därför är en god balans mellan arbete och fritid av stor betydelse. Trots detta 
vet vi idag att arbetet i sig har en stor inverkan på en individs välbefinnande och sträcker sig 
långt utöver de timmar som individen är på sitt faktiska arbete. 

Det råder stressiga arbetsmiljöer och psykosociala risker inom arbetslivet. Där arbetsrelaterad 
stress är en hälsorisk hos framförallt hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan ska jobba 
för en god omvårdnad och med god kvalité för patientsäkerheten. Arbetsvillkoren och 
sjuksköterskebemanningen påverkar patientkvalitén och arbetsmiljön har även en inverkan på 
bevarande av personal, trivsel och professionell omvårdnad.  

En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att en individ ska må bra på jobbet. Människans 
arbetsmiljö och fritid hör ihop och är beroende av varandra för en individs hälsa. Faktorer på 
jobbet påverkar en individs fritid likväl som faktorer i en persons fritid påverkar hur en person 
mår på sitt arbete. För att få insikt i sjuksköterskans arbetssituation kan kunskap uppnås 
genom granskning hur arbetsmiljön upplevs och hur den påverkar en sjuksköterska på ett mer 
personligt plan.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsmiljön kan påverka 
deras fritid.  

Metod 

Design 
Metoden för arbetet var deskriptiv kvalitativ design. Eftersom syftet var att belysa en persons 
upplevelser var det mer intressant att välja en kvalitativ design och en mindre urvalsgrupp för 
att på ett personligare sett kunna undersöka ämnet djupare (Kvale & Brinkman, 2009).  

Urval 
Målgruppen för studien var sjuksköterskor och ett strategiskt urval gjordes av sjuksköterskor 
som arbetar på medicinsk, kirurgisk samt psykiatrisk vårdavdelning på ett centralsjukhus i 
mellan Sverige. Inget fast antal deltagare bestämdes i förväg. Studien bygger på mättnad och 
fyllnad av data med en fördelning mellan slutenvårdavdelningar. Både manliga och kvinnliga 
deltagare deltog i studien (Kvale & Brinkman, 2009). Inklusionskriterier för studien var att 
deltagarna skulle ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom sjuksköterskeyrket, detta med 
hänsyn till att individen haft möjlighet att landa i sin yrkesroll. Ingen hänsyn togs till ålder 
eller kön hos deltagarna.  

Avdelningscheferna kontaktades via telefon och mail för medgivande och för att få 
grundläggande information kring forskningen (se bilaga 1). Cheferna fungerade som 
mellanhand och mailade ut ett formulär med förhandsinformation till sjuksköterskorna på 
avdelningen för att efterhöra intresse och för att de skulle kunna ta ställning till ett deltagande 
eller inte (se bilaga 2). En mailkontakt med cheferna förekom för att sedan kontakta de 
intresserande sjuksköterskorna på respektive vårdavdelning och tid för intervju bestämdes.  

Undersökningsgrupp  
Totalt genomfördes åtta idividuella intervjuer med sjuksköterskor från medicinsk-, kirurgisk- 
och psykiatrisk vårdavdelning. Deltagarna var fyra män och fyra kvinnor i åldrar 30-55 år. 
Det förekom inget bortfall av deltagarna.   
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Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes i form av individuella intervjuer som spelades in med 
elektronisk utrustning. Deltagarna fick själva välja, en för dem trygg miljö att genomföra 
intervjun på och intervjuerna utfördes i enskilt rum på respektive vårdavdelning, i bokad lokal 
på sjukhuset och en i individens egen bostad. Intervjuerna pågick mellan 10-30 minuter. 
Intervjuerna var i semistrukturerad form med ett klart syfte och där deltagarna uppmuntrades 
att prata öppet om ämnet. En förberedd intervjuguide utvecklades (Kvale & Brinkman, 2009) 
som omfattade frågor om arbetsmiljön och hur den upplevs, samt dess inverkan på fritiden 
och balansen mellan arbete och fritid. Två frågor kring vad individen själv samt vad 
arbetsgivaren skulle kunna göra för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen fanns med för 
att lyfta det gemensamma ansvaret. Intervjuguidens struktur följdes och följdfrågor ställdes 
för att förtydliga berättandet och för att uppnå en större mättnad med intervjun (Kvale & 
Brinkman, 2009). Samtliga deltagare fick läsa igenom intervjuguiden strax innan inspelningen 
påbörjades. Detta för att deltagaren skulle få en överblick över kommande frågor och för att 
minimera risk för otydligheter under intervjun (se bilaga 4). I slutet av intervjun fick 
deltagarna möjlighet att tillägga egna kommentarer som uppstått under intervjun. 

Intervjuerna var avidentifierade och skrevs som person 1, person 2 och så vidare. Diskussion 
och kommentarer undveks under intervjuernas genomförande. I samband med intervjuerna 
informerades deltagarna om vilken uppgift de har i projektet och villkoren som gäller för 
deras deltagande och hur materialet ska komma att användas. 

Databearbetning och analys  
Intervjuerna transkriberades ordagrant och enskilt. Intervjuerna genomfördes mellan en 
deltagare och en intervjuare och därefter transkriberades varandras intervjuer. Detta för att få 
en bättre överblick och sammanfattning av insamlad data. Data har skrivits ner i dokument 
och sedan skrivits ut på papper. Data har lästs ett flertal gånger för att sätta sig in och få en 
förståelse för innehållet. Meningar och fraser med relevant information plockades ut, så 
kallade meningsenheter. Dessa analyserades och jämfördes för att hitta likheter och olikheter 
som sedan kodades och grupperades i olika subkategorier och slutligen bildade kategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Genom att läsa och lyssna på samtliga 
intervjuer, både enskilt och gemensamt och noga analysera varje steg i analysprocessen ökar 
tillförlitligheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (u.å) framträder fyra områden inom forskning 
som går under individskyddkravet. Dessa är viktiga att ta hänsyn till när det gäller forskning 
som genomförs i samspel med människor. De olika områden inom individskyddskravet är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet som handlar 
om att visa respekt för människan och dennes integritet och fria vilja att delta i forskningen 
(Codex – regler och riktlinjer för forskning, u.å). 

Informationskravet handlar om att forskarna ska informera deltagarna i projektet om vilka 
villkor som gäller för dem samt informera om vilken uppgift de kommer att ha. De ska tydligt 
informeras om att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan (se bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att forskarna inhämtar ett samtycke från 
deltagarna att medverka i forskningen (se bilaga 3). Nyttjandekravet gäller att de insamlade 
uppgifterna från forskningen endast ska användas till ändamål för forskningens syfte (Codex 
– regler och riktlinjer för forskning, u.å). Konfidentialitetskravet handlar om att skydda 
intervjupersonens identitet och privatliv (se bilaga 2). Det är viktigt att den som läser 
rapporten ej ska känna igen lokalitet eller identitet (Ryen, 2004). I rapporten God 
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forskningsed (nr 1:2005, 2011) kan det läsas om de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet och vikten av att följa dessa (Gustafsson et al, 2011). Samtliga 
delar har fullföljts i studien enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

En kvalitativ forskningsstudie i samspel med människor kan väcka oväntade känslor hos 
deltagaren. Detta är av stor vikt att ha i åtanke innan och under intervjun för att vara väl 
förberedd och även vara flexibel under samtalet. En annan etisk aspekt är intresset av att 
inhämta så mycket kunskap som möjligt samtidigt som intervjudeltagarens integritet måste 
respekteras (Kvale & Brinkmann, 2009). Även Gustafsson et al (2011)  skriver om etiska 
kodexar i sin rapport om forskningsetiska problem, där vägningar mellan olika krav är vanligt 
förekommande och som blir avgörande för forskningen. Målet är att uppnå en god kvalitativ 
forskning men där ett skydd gentemot deltagarna samtidigt måste ske (Gustafsson et al, 2011). 
För att förhindra att deltagarna kommer till skada har personerna informerats om upplägg och 
struktur kring forskningen enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460, 16§). Personerna har delgetts information om ett frivilligt deltagande och 
möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst. Deltagarna har fyllt i en skriftlig 
blankett om samtycke till ett deltagande i studien (se bilaga 3). Gustafsson et al. (2011) har 
sammanfattat generella regler inom forskning som forskarna följt. Dessa innefattar bland 
annat att forskarna talar sanning om forskningen, öppet redovisar metod och resultat, inte 
stjäla forskningsresultat från andra, bedriva forskning utan att människor kommer till skada 
etcetera.  
 

Resultat 
 

Tabell 1. Resultatöversikt med huvud- och underrubriker 

Kategorier Subkategorier 

Organisationens betydelse 
för en god arbetsmiljö 

Arbetsklimat 

Arbetsförhållanden 

Stress i arbetsmiljön 
Underbemanning och svårt sjuka patienter 

Otrygghet i att vårda patienter från annan specialitet 

Fritiden påverkas av 
arbetet 

Trötthet 

Behovet av balans 

Återhämtning 
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En god arbetsmiljö 
Synsätt struktur och ansvar 

Strategier för att påverka arbetsmiljön 

 
Organisationens betydelse för en god arbetsmiljö 
Majoriteten av deltagarna upplever att de i det stora hela har en god arbetsmiljö. Viktiga 
faktorer som tydliggjordes för en god arbetsmiljö var vikten av god sammanhållning bland 
kollegor, att ha kul på jobbet och kunna skratta tillsammans, känna tillit till sina kollegor och 
möjlighet till stöd. 

Arbetsklimat 
En god stämning och där arbetsrelationen bygger på att ge och ta bidrar till trivsel samt att ett 
högt tempo lättare kan hanteras. Känslan av att känna sig trygg och ha en bra sammanhållning 
bidrar till en god stämning och förmågan att hantera svåra situationer blir lättare. En positiv 
faktor som framkom var att kunna ha roligt på fritiden tillsammans med sina kollegor för att 
lära känna varandra. Det framkom att personalen är en viktig faktor för arbetsmiljön och en 
deltagare uttryckte att; ”Personalen tycker jag är A och O”. Betydelsen av ett gott arbetsklimat 
var stor där möjligheten att få ventilera med kollegor framkom som viktig för att orka med ett 
arbetspass. En god kommunikation och ett bra samarbete med övriga kollegor och där det var 
lätt kan be om hjälp bidrar till gemenskap. Det uttrycktes att ”Personalen är varandras 
verktyg” och där det behöver finnas utrymme och förståelse för varandra i en arbetsgrupp. På 
frågan om vad en god arbetsmiljö innebär uttryckte en deltagare ordagrant; ”att man har roligt 
på jobbet och arbetskamrater som man kan skratta med”. Samtliga deltagare uppgav att 
kollegor är en stor bidragande faktor till arbetsglädje.  

Det framkom tydligt att en drivande, närvarande och engagerad chef bidrar till en trygg 
arbetsgrupp. Ett gott stöd och en god relation till sin chef behövs för att trivas på sitt arbete. 
Viktiga nyckelbitar är kollegor och närmsta chef, när de bitarna fungerar bli det lättare att 
hantera arbetsbördan och samtidigt kunna må bra. Känslan av att kunna hjälpa patienterna, att 
trivas och tycka att sitt jobb är intressant leder till en god arbetsmiljö. 

Arbetsförhållanden 
Deltagare uttryckte att en bra arbetsmodell och struktur bidrar till en god arbetsmiljö. En 
arbetsmodell med spegling i slutet av arbetspasset gav möjlighet för personalen att ventilera 
och bidrar till att tankarna på jobbet inte följer med hem. Det belystes också att arbetet ska 
fungera på ett smidigt sätt, att utrustning ska vara lättillgänglig och att tid ska finnas för att 
utföra det som behöver göras och att det kan utföras på ett tillfredställande sätt. Det ansågs 
som betydande att få möjlighet att jobba i sitt eget tempo, få göra klart och inte avbrytas i sina 
arbetsmoment. Mängd arbete behöver gå ihop tidsmässigt och med personens egna resurser 
och att de förväntade kraven bör gå ihop med de förutsättningar som finns. En bra balans 
mellan krav och resurser bidrar till en god arbetsmiljö och när arbetsmiljöfrågor lyfts på 
arbetsplatsträffar blir personal mer medveten om frågor som berör arbetsmiljön. Deltagarna 
framhävde viktiga faktorer i arbetet där känslan av att hjälpa och vara behövd samt jobba för 
patienten framkom, en viktig faktor för att trivas är att tycka om sitt jobb som sjuksköterska. 
Arbetet upplevdes stimulerande och möjligheten att kunna påverka strukturen var viktig. Det 
fanns grupper som arbetade med förbättringsarbete på avdelningen och där möjlighet fanns att 
lämna förslag på egna idéer för att bidra till förbättringsarbetet och känslan av att arbetet drivs 
framåt. Det framkom en positiv syn på att få önska sitt schema och jobba måndag till fredag 
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och få helgen ledig. En positiv aspekt med skiftarbete var känslan av att kunna överlämna 
arbetet och veta att arbetsuppgifterna fortlöper efter hemgång. Det upplevdes då lättare att 
släppa tankarna på jobbet.  

Stress i arbetsmiljön 

Underbemanning och svårt sjuka patienter  
Majoriteten upplevde att det är en underbemanning bland sjuksköterskor och att detta går ut 
över arbetsmiljön. Upplevelsen av stress blir då tydlig och ensamtjänstgöring förekom ibland 
för sjuksköterskor. Känslan av att inte vara tillräcklig för patienten och att inte kunna ge den 
tid och vård blir till följd;  

egentligen så tror jag det är det som är kruxet, att det är personalbristen som hela tiden gör att man 
alltid känner sig liksom inte tillräcklig. Men man gör det man kan, så är det ju men man skulle kanske 
vilja göra mer om man hade andra förutsättningar 

Det framkom ett pressat tidsschema med hög stress och där mycket ska hinnas med. Det 
upplevs som påfrestande att få ihop samordning och planering kring patienten under ett 
arbetspass och en stress i att inte få tag på personer som berör patientens vård. Det 
poängterades att typ av patient som vårdas kan påverka arbetsmiljön i olika grad och att svårt 
sjuka patienter ofta kräver mer uppmärksamhet och en svårighet i att inte tillfredsställa 
patienten framkommer. Utrustning som behövs för att vårda svårt sjuka patienter upplevdes 
som stressande då personal på sådan avdelning ständigt utsätts för larmsignaler från 
utrustningen. Nervspänningar och adrenalinpåslag under ett arbetspass framkom från 
deltagare och där känslan av att inte ha full kontroll och med tankar på om alla arbetsuppgifter 
hunnit utföras ofta kommer. Arbetet upplevs inte lika påfrestande fysiskt som psykiskt, 
deltagare uppger en känsla av trötthet i huvudet men inte i kroppen samt att tunga livs 
historier påverkar mentalt.  

Det uttrycktes en oro över att i framtiden inte kunna ge en god och säker omvårdnad då 
misstanke om att patientsituationen kommer bli tyngre och där det inte finns tillräckligt med 
vårdpersonal. Deltagare tror att det kommer skapas en stress av känslan att inte kunna göra 
allt för patienten och att det i sin tur kommer leda till nedsatt vård- och patientsäkerhet med 
fler misstag. 

Otrygghet i att vårda patienter från annan specialitet  
Det framkom att patienter förflyttas mellan kliniker, som blir överbelagda vilket också leder 
till att patienter inte hamnar under rätt expertis där personal inte är van att hantera den typen 
av patient. Deltagare påpekar att det inte blir optimalt för patienten för att kunna få bästa 
möjliga vård och att det behöver finnas personal och utrymme för patienten. Det uppgavs 
även en otrygghet i att vårda patienter som hamnar under fel expertis då den kunskap som 
behövs inte alltid finns för att kunna ge en bra vård. Det framkom att beläggningsprocenten är 
stressande då patientflödet är stort och känslan av att få slutföra arbetsmoment sällan får 
infinna sig. Deltagare framför känslan av att verksamheten har stort fokus på hur många 
patienter som skrivs ut snarare än att fokusera på den slutgiltiga vården, om patienten är 
färdigbehandlad och redo för utskrivning. Det finns en uppfattning om att det viktiga är att 
skapa vårdplatser och den etiska aspekten ifrågasätts från deltagare. Det uppges att patienter 
knappt hinner skickas hem innan nästa patient ”ramlar in”. Överbeläggningar med patienter 
som ligger i korridoren för att salarna är fulla och dålig planering vid förflyttningar påverkar 
arbetsmiljön negativt menar deltagare. 

Fritiden påverkas av arbetet 



16 
 

Trötthet  
Deltagare uttryckte att en arbetsdag med hög arbetsbelastning går ut över fritiden då en känsla 
av trötthet infinner sig. Är en arbetsdag stressig uppger deltagare att det lätt kan gå ut över 
hemmiljön med irritation och sämre tålamod. Beroende av patientklientel på avdelningen och 
vårdtidernas längd påverkas hälsan av framförallt trötthet och orken blir märkbart lägre på 
fritiden. Det framkom tydligt att fritiden påverkas negativt när arbetsmiljön inte är bra. 
Aktiviteter som deltagare haft planerat på fritiden kan ibland utebli när kraften för att utföra 
det inte finns på grund av trötthet. Det uppgavs att fritiden ofta påverkas av arbetsmiljön och 
en deltagare uttryckte ”mer regel än undantag måste jag säga, som den påverkas”. 

Efter flera arbetspass med högt tempo kunde känslan av utmattning infinna sig. Sysslor i 
hemmet blev inte alltid utfört som planerat då känslan av att vara helt slut och låg på energi 
var märkbar. Följden av att inte bidra med det som önskades i hemmet på grund av trötthet 
fick deltagare att må dåligt. Den psykiska tröttheten var mest påtaglig och tankar på 
arbetsuppgifterna samt om det fanns mer som hade kunnat bli utfört cirkulerade ofta i 
huvudet.  

Behovet av balans   
En balans mellan arbete och fritid uppgavs vara när det fanns energi kvar till fritiden efter ett 
arbetspass. Återhämtningen anses som viktig och ibland upplevdes de lediga dagarna som för 
få. Balansen påverkades av arbetsbördan och en deltagare uttryckte betydelsen av att ha 
energi över till både jobb och fritid; 

 att arbetsbördan står i förhållande till fritiden på något vis att man är mer, att energin räcker till båda 
sakerna. Då känns det som att det är en bra balans. Att man inte är för uttröttad när man kommer hem.  

Det framkom att balans mellan arbete och fritid skulle vara att känna sig nöjd med det jobb 
som utförs på arbetet, därefter kunna gå hem och ha möjlighet till den fritid som önskas. 
Fritiden behöver ge den påfyllnad av energi som behövs för att orka jobba och det är viktigt 
göra det som får en att må bra och för att tillfredsställa sina behov. Träning, bra kostrutiner, 
socialt umgänge och umgås med nära och kära framkom som viktiga delar av fritiden. En 
balans innebär att inte behöva tänka på arbetet under ledig tid och att fylla sin fritid med 
roliga saker. Kollegors stöd uppges vara en viktig faktor för att motverka att jobbet tas med 
hem och förmågan att slappna av på fritiden går lättare om arbetet fungerar bra. Deltagare 
uppgav att de har mycket mer energi på fritiden om en bra balans finns mellan arbete och 
privatliv. Skiftschema upplevdes som slitsamma och de veckor där arbetstiderna var måndag-
fredag med ledig helg ansågs ge en bättre balans mellan arbete och fritid. Det anses som 
viktigt att ta hand om sin egen hälsa för att få balans och även att uppmana andra till det.  

Återhämtning 
Behovet av återhämtning ansågs vara stort bland deltagarna. Det framkom att skiftarbete 
påverkar fritiden genom sämre rutiner med sömn och/eller träning och att betydelsen av att få 
återhämtning mellan skiften var en viktig faktor samt att jobbet kunnat slutföras på ett 
tillfredsställande sätt. Lite sömn mellan ett kväll- och dag pass kunde ofta medföra en trötthet 
”Lite sömn mellan kväll -och dagpass till exempel kan göra att man efter dagens slut är 
väldigt trött”. Även nattjobb och att behöva ställa om kroppen kunde upplevas påfrestande. 
Sällan finns möjligheten till att välja bort nattpass eller komma ifrån skiftarbete. ”Och sen just 
den kulturen av C-A turer, jag sover ju typ kanske 1-2 timmar mellan dem och det tror jag inte 
att jag är ensam om, ehh så det sliter”. Deltagare uppgav att endast ett par timmars sömn 
mellan nattpassen inte var helt ovanligt och ansågs vara det som påverkade fritiden mest. Det 
framkom inga svårigheter med att släppa tankarna på jobbet men att detta var svårare som 
nyutexaminerad sjuksköterska, uttryckte en deltagare.  
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Majoriteten av deltagare uttryckte att dagar för sin fritid går förlorade efter att ha jobbat 
nattpass samtidigt som en deltagare upplevde att nattarbete gav mer fritid men att tröttheten 
som uppstår kan bli ett bekymmer. Det framkom att veckan kunde bli störd då sömntimmarna 
blev för många eller för få och ett mycket mixat schema ansågs påverka fritiden negativt med 
anledning att det tar tid att återhämta sig; 

Det är klart det kan vara jobbigt att sluta tio på kvällen och sen ska du upp tidigt på morgonen och 
jobba igen och även när man gör nätter och ska ställa om och hur man två dagar senare ska jobba kväll. 

Deltagare berättade att hen inte arbetar heltid då det är för slitsamt och påverkar fritiden för 
mycket. Med en lägre tjänstgöringsgrad var det lättare att hitta balans och få luft i schemat 
vilket gjorde mycket för återhämtningen. Det ansågs även som viktigt med återhämtning då 
det är ett vårdande yrke vilket kräver ett skärpt och alert sinne. Ett tilldelat schema påverkade 
fritiden negativt då möjligheten att få tycka till var liten. Svårigheter uppstod med att planera 
sin fritid då det ofta behövde ordnas med ledighet eller turbyten vilket kan vara besvärligt. 
Möjligheten att kunna lägga sitt eget schema var betydelsefullt för det egna sociala livet samt 
att det bidrog till en bättre återhämtning.  

Det påpekas att det är av stor betydelse att möjlighet finns till att utföra roliga aktiviteter i sitt 
privatliv och att det finns ork till att verkligen göra det. Detta för att orka med sitt arbete och 
särskilt då det är skiftarbete och arbetstiderna är årets alla dagar och dygnets alla timmar; 

Den fritiden blir ju väldigt betydande då. I vilket skick man är och ha den, för det är ju min kreation. 
Och ska jag göra någonting som är bara annat än återhämtning så ska jag ju vara i ganska så gott skick 
för att göra det också, och det är ett ansvarstagande både från mig som arbetstagare och från min chef 
som arbetsledare, och att se till att det faktiskt finns utrymme för det. 

Finns det inget utrymme och arbetet är tungt vill man ganska snabbt söka sig till en annan 
arbetsplats. Det anses som oerhört viktigt att ha glädje av både fritid och jobb för att få en bra 
balans. Det egna men också chefens ansvar lyfts fram av deltagare. 

En god arbetsmiljö 

Synsätt, struktur och ansvar 
Deltagare lyfter det egna ansvaret som handlar om synsättet; ”... alltså finner jag en 
meningsfullhet i det jag håller på med då blir det lättare att hantera något även om det är tungt 
för stunden”. Ett viktigt ansvar som många deltagare nämner är att stötta sina kollegor, att 
bidra med den kunskap personalen själv har och hjälpa dem som behöver hjälp. Finns flera års 
erfarenhet inom yrket är det viktigt att kunskapen sprids, särskilt till de som kommer 
nyutexaminerade. Ge stöd, sprida en positiv anda och få alla att känna sig välkomna och 
sedda på sin arbetsplats lyfts av deltagarna. Det uppgavs som viktigt att på arbetsplatsen 
ansvara över att få till en bra struktur på sitt arbetspass med dagliga speglingar, en god 
kommunikation i teamet samt upprätthållandet av den gemensamma värdegrunden. Det sågs 
även som viktigt att ta initiativ, vara engagerad samt vara en arbetsledare och följa fattade 
beslut. Deltagare nämner den personliga inställningen som betydande i ansvaret som 
sjuksköterska; ”om man blir duktigare på att försöka tänka på att glaset är halvfullt istället för 
halvtomt så skulle det bli lättare”. Fokus bör ligga på det som går att genomföra istället för 
tvärtom, arbetsmiljön skulle då bli bättre.  

Det framkom som betydelsefullt att ta ansvar för sitt arbetspass och göra klart sitt jobb för 
dagen för att på ett sådant sätt inte behöva efterlämna sig jobb till sjuksköterskan som 
kommer och tar över, arbetsmiljön kan på så sätt underlättas. Ett viktigt ansvarstagande 
ansågs vara i att ställa upp för varandra, hjälpa och vara lyhörd för hur kollegor mår. Den 
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positiva inställningen lyfts som en viktig faktor då det lätt blir en ond spiral med gnäll. 
Deltagare nämner vikten av att ta hand om sig själv efter arbetsdagen är slut för att orka med 
sitt arbete. Betydelsen av att ha goda kostvanor, få tillräckligt med sömn samt motion är 
faktorer som nämns. 

Strategier för att påverka arbetsmiljön  
Upplevelsen av att kunna påverka arbetsmiljön är tämligen stor enligt deltagare. Det anses 
finnas goda möjligheter att styra, lägga upp och prioritera arbetet. Vården runt patienten kan 
påverkas och arbetet blir då roligare. Det framkom att arbetsmiljön blir bättre när det finns 
möjlighet att tillföra, vara med och tycka och tänka. Genom att få komma med förslag som 
lyssnas på uppstår en känsla av att kunna påverka sin arbetsmiljö. Det anses vara viktigt hur 
bemötandet är mot varandra och hur kollegor uppmuntras för att på så sätt kunna påverka sin 
arbetsmiljö positivt. Är inställningen glad och positiv så kan detta stärka kollegor och 
resultera i att få samma tillbaka. Att påverka sin arbetsmiljö handlar till stor del om vilket 
synsätt som finns och att känna en meningsfullhet, uttryckte en deltagare.  

Svårigheter i att kunna påverka sin arbetsmiljö lyfts också och handlar då om ens egen 
förmåga att anpassa sig till hur dagen ser ut, det yttersta görs men arbetsmiljön blir ändå inte 
alltid bra. En annan aspekt är att arbetsmiljön upplevs svår att påverka då det är svårt att styra 
över de yttre faktorerna. Det framhävs att det då är viktigt att se till de områden som faktiskt 
går att påverka, vilket bland annat är kulturen på avdelningen, en kultur där en dialog förs om 
arbetsmiljö och frågor diskuteras. Finns ett sådant klimat går det att se över och arbeta fram 
nya arbetssätt och rutiner vilket uppmuntras. Inställningen nämns även här som en mycket 
viktig faktor. Med rätt inställning går det att påverka arbetsmiljön positivt genom att anpassa 
sig till det som inträffar. Det går lättare att hantera och ta sig igenom en tung situation med en 
positiv inställning i grunden och arbetsmiljön kan på så sätt bli bättre. En förutsättning är att 
arbeta med det som finns och inte koncentrera sig på det som saknas.  

Syntes 
Resultatet visar att goda kollegor bidrar till sund arbetsmiljö, att arbetsmiljön påverkar fritiden 
och att det finns ett behov av att ha balans mellan arbete och fritid för att må bra. ”Stress i 
arbetsmiljön” utgjorde en av kaegorierna där underbemanning, pressat tidschema och en hög 
arbetsbelastning framkom (se Tabell 1). Möjligheten till inflytande ansågs viktig för att kunna 
planera sin fritid bättre och det ansågs finnas möjlighet att påverka arbetsmiljön till viss del 
och att den mentala inställningen är av stor betydelse. En engagerad chef som lyfter 
arbetsmiljöfrågor uppgavs som viktigt för att driva arbetet framåt och göra medarbetarna 
delaktiga. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes och utgick från Graneheim och Lundman (2004). 
Denna typ av metod har ofta använts inom omvårdnadsforskning och utbildning för att 
studera människors upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). En kvalitativ metod gör det 
möjligt att belysa ett fenomen på ett större och rikare sätt, jämfört med kvantitativ metod där 
det istället lyfts fram siffror och antal. Då syftet är att skapa kunskap om sjuksköterskors 
upplevelser av hur arbetsmiljön påverkar deras fritid var det mer relevant att få fram den 
enskilde deltagarens upplevelser istället för hur många som upplever ett fenomen. Genom att 
välja en metod som lämpar sig till syftet kan en kvalité på resultatet skapas. Forskningen utgår 
från människans levda erfarenhet och upplevelser vilket speglar forskningens syfte (Granskär 
& Höglund-Nielsen, 2008). Den kvalitativa metoden står för en öppenhet och intimitet som 
intervjuaren bör vara observant på (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Genom att data har samlats in och bearbetats på ett hederligt sätt kan en hög reliabilitet och 
validitet uppnås. För att säkra en hög tillförlitlighet har samtliga intervjuer spelats in med 
elektronisk utrustning. Genom denna metod framkommer en mer korrekt utskrift av 
intervjuerna och risk för att påverka data minimeras. Data har noga bearbetats, analyserats och 
i arbetet finns större sammandrag från data presenterat och även representativa citat som höjer 
trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Citat har plockats ut från ett flertal intervjuer 
för att få med deltagarnas upplevelser. I resultatet finns alla deltagares åsikter med, oavsett 
om en individs åsikt skilt sig från de övrigas. Ingen data har alltså valts bort vilket kan ses 
som en styrka då resultatet inte blir vinklat. Studiens tillförlitlighet stärks genom att 
datainsamling och analys har skett under ett sammanhängande tidsintervall. På så vis minskar 
risken för att fokusera på felaktiga frågeställningar som inte svarar mot syftet (Graneheim & 
Lundman, 2004).  

Det är viktigt att lyfta faktorer som eventuellt kan ha kommit att påverka resultatet och att 
intervjuprocessen och dataanalysen beskrivs på ett tydligt sätt för att stärka trovärdigheten. Då 
det fanns en arbetsrelaterad koppling till några av intervjudeltagarna kan data ha påverkats 
vilket kan ha haft både för- och nackdelar. Fördelen är att intervjudeltagaren lättare kan 
berätta på ett öppet och ärligt sätt, vilket ger en mer utförlig data. En nackdel kan vara att 
deltagaren undviker att lyfta känslig information och erfarenhet då det finns en 
kollegerelation. Det var varierad datamängd som framkom från intervjudeltagarna och oavsett 
materialets omfattning plockades data ut från samtliga intervjuer med relevans utifrån syftet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Frågeguiden följdes noggrant och relevanta följdfrågor 
ställdes i varje intervju, detta för att få alla intervjuer så likvärdiga som möjligt. Tre 
vårdavdelningar valdes för att få en bredare inblick i sjuksköterskors upplevelser av hur 
arbetsmiljön kan påverka deras fritiden. Det anses vara en styrka att deltagarna fick läsa 
igenom frågeguiden innan intervjun påbörjades, för att känna sig förberedd inför frågorna. 
Utfallet av män och kvinnor i studien blev en jämn fördelning samt åldersintervallet vilket ger 
en mångsidig bild av resultatet. Antalet deltagare bestämdes inte i förväg utan byggde på 
mättnad av data och ansågs efter åtta intervjuer vara tillräckligt, vilket överensstämmer med 
Polit och Beck (2012) som förespråkar att inga bestämda regler finns gällande antal av 
deltagare.  

Genom att deltagarna själva fick välja plats för intervju kan trovärdighet förstärkas eftersom 
deltagaren lättare kan känna sig avslappnad. Intervjuerna genomfördes mellan en deltagare 
och en intervjuare vilket kan ses som en nackdel då bara en person lyssnar och kan ställa 
följdfrågor. För att få en bra överblick och sammanfattning av insamlad data transkriberades 
därför varandras intervjuer som sedan analyserades tillsammans. Forskning som sker utifrån 
en kvalitativ metod måste eftersträva att skapa ett sanningsenligt resultat (Polit & Beck, 
2012).  

Resultatdiskussion 
Det finns tankar kring vilken roll arbetsplatsen har i en människas liv. Varför blir fler sjuka 
eller inte orkar med sitt arbete? Har människan själv ändrats eller handlar det om villkoren? 
Det finns en strävan att varje individ ska tillhöra en arbetsplats där arbetet ska vara lagom 
belastande och gå ihop med övriga förutsättningar och personens kompetens. Arbetet ska inte 
präglas utav enbart prestationer och resultat, det behöver även finnas upplevelser av 
arbetsglädje, välbefinnande och stolthet. Betydelsen av en balans mellan dessa ämnen är stor 
för att en verksamhet ska uppnå goda resultat. För att upprätthålla en hög närvaro, bra 
arbetsprestation och kvalitet inom en verksamhet behövs en god arbetsmiljö vilket idag är ett 
faktum. 
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Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsmiljön kan påverka 
deras fritid. Viktiga komponenter som framkom från deltagarna för en god arbetsmiljö var 
goda kollegor, trivsel, ledarskap samt goda arbetsförhållanden. I resultatet lyfts det fram 
viktiga områden där ett gott arbetsklimat och sammanhållning är av stor betydelse. Tidigare 
forskning styrker detta och menar att en god psykosocial arbetsmiljö är grunden till en 
hälsosam arbetsplats (Abrahamsson et al., 2003). Även Antonovskys teori (2005) styrker att 
arbetsgruppens sociala relationer är viktig där gruppen förstår varandra och känslan av 
tillhörighet finns.  

I resultatet framkom att känslan av att känna en meningsfullhet och kunna hantera en situation 
underlättar arbetet. Positiva och viktiga aspekter som framkom i resultatet var att deltagarna 
trivdes med sitt jobb som sjuksköterska då arbetet innebär att få hjälpa patienter och känna sig 
behövd. Möjligheten att kunna vara med och påverka sin arbetssituation upplevs som positivt 
och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Som Antonovsky (2005) förespråkar behöver individen 
känna en balans mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att uppnå hälsa. Han 
belyser även att en individ behöver känna meningsfullhet och delaktighet samt en 
känslomässig anknytning till de uppgifter som en individ har. För att uppleva 
arbetsmotivation behöver individen känna glädje och stolthet i arbetet samt möjlighet att 
kunna påverka sin arbetssituation (Antonovsky, 2005). Tidigare forskning styrker att 
sjuksköterskan behöver känna en arbetstillfredsställelse för att trivas i sitt jobb och det bidrar 
till en sund arbetsmiljö och med lägre omsättning av personal (Lambrou et al., 2014). 

En av huvudkategorierna som bildades under analys av data var ”En god arbetsmiljö” som 
belyser sjuksköterskans eget ansvar i att påverka och främja en god arbetsmiljö. I kategorin 
nämns bland annat sjuksköterskans synsätt i det dagliga arbetet som handlar om att ha en 
positiv inställning och sprida en positivitet, vara ett stöd för kollegor, dela med sig av sin 
kunskap och vara lyhörd för kollegor. Den mentala biten ses som viktig och förmågan att 
fokusera på det som går att påverka i arbetsmiljön, detta för att underlätta arbetssituationen. 
Tidigare och aktuell forskning styrker dessa strategier då studier visar att individens eget 
ansvar och samspelet mellan sjuksköterskor främjar en god arbetsmiljö (Weaver More et al., 
2003). Sjuksköterskans förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö med ett gott ledarskap bidrar 
till en hög trivsel, god hälsa bland kollegor och att fler vill stanna på sin arbetsplats 
(Laschinger et al., 2014).  

Majoriteten av deltagarna i studien uppgav att fritiden påverkades av arbetsmiljön. Den 
psykiska tröttheten var den faktor som utmärkte sig mest efter ett arbetspass eller när ledighet 
infann sig. Stress, högt tempo, skiftarbete, långa vårdtider och svårt sjuka patienter var 
utlösande moment. Deltagare uppgav att konsekvensen av tröttheten leder till mindre energi 
och ork för planerade aktiviteter samt sysslor i hemmet. För att uppnå balans mellan arbete 
och fritid uttryckte deltagare att arbetsbördan behöver vara hanterbar på ett sådant sätt att 
energi finns kvar för individens fritid. Det uttrycktes att återhämtning under sin lediga tid med 
påfyllnad av energi var viktigt. Det framkom olika kriterier gällande vad återhämtning är och 
vad det bör innehålla för varje individ. Några gemensamma komponenter som tydliggjordes 
var att få utrymme att göra det som får en att må bra och tillfredsställa sina behov t.ex.; 
träning, socialt umgänge, goda kostrutiner och att vara mån om sin egen hälsa. Statistiska 
centralbyrån (2004) lyfter i sin rapport (rapport 103) fritidens betydelse för att individen ska 
orka med att arbeta och att fritidens innebörd är individuell. Tidigare studier (Caldwell 2005; 
Rose & Williams 2015) lyfter också fritidens betydande innebörd och positiva inverkan hos 
individen samt betydelsen av återhämtning. Både arbete och fritid har en stor inverkan på en 
individs välmående. Utifrån samhälls- och ekonomiska aspekter förändras synsättet på arbete 



21 
 

och fritid ständigt. Idag fyller arbetet en stor del av människans liv vilket leder till minskad tid 
och energi för andra meningsfulla aktiviteter (Haworth & Lewis, 2005). Fritidsrelaterade 
faktorer som bidrar till hälsa innefattar avkoppling, stöd, social stimulering, upprätthålla god 
fysik, utmaningar och en självbestämmande fritid vilket ökar meningsfullheten (Caldwell, 
2005). Individens möjlighet att skapa balans mellan arbete och fritid har betydelse för en god 
hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

I studien framkom upplevelsen av att arbetsmiljön har en inverkan på fritiden, som inte var 
helt oväntad. I och med de krav och förväntningar som läggs på individen kan det idag för 
många upplevas svårt att koppla bort jobbet på sin fritid. Skiftarbete upplevdes som positivt i 
den aspekten att arbetet överlämnas till kommande personal vilket leder till att individen 
lättare kan släppa jobbet efter ett arbetspass. En förutsättning för att få den återhämtning som 
behövs är att kunna släppa tankarna på sitt arbete och kunna ägna sig åt egna intressen. 
Arbetet är en så pass stor del av livet och kan lätt inkräkta på fritiden. Det är därför viktigt för 
individen att sätta egna gränser för vad som är hälsosamt. Idag råder en osynlig kultur i 
samhället där prestation och synen av att vara duktig präglar många arbetsplatser. Författarna 
tänker att arbetsgivaren har en viktig uppgift i att vara ett föredöme och signalera ut till sina 
medarbetare hur viktigt det är med att sätta gränser, undvika övertid och på ett sådant sätt 
skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen.  

I resultatet framkom stress relaterat till underbemanning, pressat tidschema och en hög 
arbetsbelastning. Personalbristen leder ofta till att deltagarna känner sig otillräckliga med för 
lite tid för patienten. Känslan av att inte ha full kontroll bidrar till stress med adrenalinpåslag 
och nervspänningar. Den psykiska påfrestningen är mer påtagligen än den fysiska. Arbetet 
som sjuksköterska innebär att lyssna och stödja vilket många gånger kan ge en mental 
påverkan då patienter kan ha jobbiga och svåra livssituationer. Tidigare forskning visar att 
individer med höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd riskerar att hamna i riskzon 
för emotionell utmattning. (Ishihara et al., 2014; Perski et al., 2002). Även Forte (2015) 
bekräftar att låg kontroll, höga krav, rollkonflikter och obalans mellan belöning och 
ansträngning samt psykiskt ansträngande arbete är tydliga riskfaktorer arbetsmiljön. Det 
framkommer i resultatet att en individs egna resurser och de förväntade kraven behöver gå 
ihop med arbetsbördan för att uppnå en god arbetsmiljö. Detta kan knytas an till Antonovskys 
begrepp belastningsbalans som handlar om individens förmåga och möjlighet till att utnyttja 
sina resurser i relation till arbetssituation (Antonovsky, 2005).  

Idag är kraven och förväntningarna ute på arbetsplatsen ofta höga. Följderna av detta kan bli 
att personalen mår dåligt och får svårt att hantera sin arbetsmiljö. Sjuksköterskan styrs av 
etiska riktlinjer från ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och krav från 
socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna leva upp till de olika kraven behövs rätt 
förutsättningar. Upplevelsen är att de allra flesta av deltagarna trivs med sitt yrkesval men blir 
begränsade i sina möjligheter att utöva arbetet på ett tillfredsställande sätt, vilket ofta är en 
fråga om resurser. Viktiga aspekter som lyfts i resultatet är just det egna ansvaret hos 
individen för att underlätta och skapa en positiv arbetsmiljö trots yttre faktorer som kan vara 
svåra att påverka. Med en positiv inställning och att kunna se möjligheter på sin arbetsplats 
kan en positiv miljö skapas. Det är viktigt att majoriteten av en arbetsgrupp har samma mål 
och en gemensam värdegrund för att kunna hantera svåra situationer som uppstår på en 
arbetsplats. Som tidigare nämnts har arbetsgivaren ett stort ansvar i arbetsmiljöfrågor och 
behöver vara lyhörd för sina medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö. Ofta kan det räcka 
med små medel som blir betydelsefulla för medarbetarna. En synlig och närvarande chef som 
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är tydlig och kan fatta beslut är en ledande komponent för ett gott ledarskap. Det framkom i 
resultatet att en engagerad och drivande chef bidrar till en trygg arbetsgrupp. 

Det framkom i resultatet att en dag med högt tempo och stress kan påverka individer på olika 
sätt, en individ har olika förmågor att hantera en hög arbetsbelastning utifrån individens egna 
erfarenheter, resurser och personliga egenskaper. Stress är idag ett omtalat begrepp och 
benämns allt oftare i samband med individers arbete. I resultatet blev begreppet stress en 
utmärkande faktor men också det positiva arbetsklimatet med goda kollegor och den mentala 
inställningen var starkt framträdande. Idag är det viktigt att uppmärksamma stressymptom i 
tid för att undvika risk för utmattning och sjukskrivning. Individen behöver skapa sig egen tid 
för återhämtning och avslappning. Genom att arbeta med sig själv och sin egen inställning till 
de krav som uppstår kan vi lättare lära oss hantera stress i livet (Stress.se, 2015).  

Alla nivåer inom en verksamhet måste präglas av hälsofrämjande arbete där en medarbetares 
hälsa kan påverkas. Det är även viktigt att individen ansvarar för sin egen hälsa såväl som till 
arbetsplatsen. För att lyckas bevara och stärka hälsan måste villkoren i vardagen samt 
livsmiljön gå ihop med en individs ansträngning. Hälsofrämjande arbete i ett sammanhang är 
därmed en benämning på hälsopromotion (Hanson, 2004) 

Kliniska implikationer  
Vi vet som tidigare nämnts att antalet sjukskrivningar stiger och att stressnivån också pekar 
uppåt. För att samhället och vi människor ska fungera väl behövs hälsa och med god kvalité.  
Vi har blivit duktigare på att arbeta med arbetsmiljöfrågor och jobba förebyggande. Dock 
behövs mer kunskap i hur människor förbättrar och bevarar sin hälsa och upprätthåller en god 
balans mellan arbete och liv. Psykosociala arbetsmiljöfrågor växer och med ny föreskrift 
(AFS 2015:4) har ansvaret i att bedriva en sund arbetsmiljö blivit mer framträdande.  

Företagshälsovården arbetar med förebyggande åtgärder för att människor ska må bra och 
trivas på sina arbetsplatser. Genom att vända sig till företagshälsovården kan 
företagssjuksköterskan fånga upp den anställdes behov och främja det friska hos individen. 
Betydelsen av goda levandsvanor ligger till grund för att få en god återhämtning och ork för 
arbete och fritid. Företagssjuksköterskan kan här vara behjälplig med råd och stöd för 
individen i sina egna resurser och att skapa en hälsofrämjande livsstil (Riksföreningen för 
Företagssköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

En god arbetsmodell kan vara fördelaktigt för att minska stress. Finns det en tydlighet i vad 
som behöver utföras och vad som förväntas kan en rollfördelning göras och ett bättre 
samarbete genomföras. Ett ansvar som ligger hos sjuksköterskan är att vara en god 
arbetsledare. För att stötta och stärka individen i rollen som sjuksköterska och arbetsledare i 
omvårdnadsarbetet kan handledning vara framgångsrikt och på så vis bidra till att främja en 
god arbetsmiljö. 

Framtida forskning 
Framtida forskning skulle kunna vara att undersöka olika arbetsmodeller för att miminera 
risken för stress på ett ohälsosamt sätt och för att kunna koppla bort jobbet på sin fritid. Ett 
annat intressant område skulle vara att undersöka vilken hjälp eller stöttning chefer önskar att 
få i sitt ledarskap och gällande psykosociala arbetsmiljöfrågor.   

Slutsats 
I studien framkommer det att den psykosociala arbetsmiljön med goda kollegor är mest 
betydande för att trivas på sin arbetsplats, vilket också tidigare studier styrker. Vi kan också se 
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att arbetsmiljön har en inverkan på fritiden i form av trötthet och framförallt efter en stressig 
arbetsdag på grund av arbetstider, underbemanning och hög arbetsbelastning. Det framkom 
som positivt att ha möjlighet att få lägga sitt eget schema för att lättare kunna planera sin 
fritid. Möjligheten till inflytande i sitt arbete ger större möjlighet för individen att skapa en 
balans mellan arbete och fritid samt hitta tid för återhämtning. Det lyfts i studien att struktur 
och en god arbetsmodell är gynnsamt för arbetsmiljön med speglingar och god 
kommunikation under ett arbetspass. I studien framkommer det att sjuksköterskan behöver 
känna en meningsfullhet i sitt jobb och kan skapa en positiv arbetsmiljö med hjälp av sin 
inställning.  
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Bilaga 4 
 

Frågeguide 
Syftet med studien är att belysa en sjuksköterskas upplevelser av arbetsmiljön och vilket 
inflytande det kan ha på fritiden. 

 
Kort introduktion och presentation av studien 

Bakgrund 

- Ålder? 

- Kön? 

- Hur länge har du varit anställd på din arbetsplats? 

- Vill du berätta om din arbetsplats? (struktur, dagplanering, antal patienter) 

- Hur är dina arbetstider? (Dag, kväll, natt, helger, heltid/deltid?) 

 

1. Hur upplever du din arbetsmiljö? (Fysiskt, psykiskt, psykosocialt)  
2. Vad innebär en god arbetsmiljö för dig? Upplever du att du kan påverka din 

arbetsmiljö?  
3. Hur upplever/tycker du att din arbetsmiljö påverkar din fritid?  
4. Vad i ditt jobb tror du främst påverkar din fritid? 
5. Vad innebär balans mellan arbete och fritid för dig? 
6. Vad är viktigt för dig för att du ska trivas på din arbetsplats och för att må bra på din 

fritid? 

 

Framtiden  

- Hur tror du att din arbetsgivare skulle kunna förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats? 

- Hur tror du att du skulle kunna förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats? 
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