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Varför deltid? 

En kvalitativ studie om sjuksköterskans deltidsarbete 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte. Syftet med studien var att beskriva skäl till deltidsarbete hos landstingsanställda 

sjuksköterskor samt att beskriva vilka möjligheter och begränsningar som deltidsarbetet kan 

innebära. 

Bakgrund. Deltidsarbete är vanligt förekommande bland sjuksköterskor, såväl nationellt som 

internationellt. I Sverige arbetade 40 % av Vårdförbundets medlemmar deltid 2011. Att arbeta 

inom vården kan innebära höga krav, både på fysisk belastning och även krav på ett stort 

emotionellt engagemang. Deltidsarbete kan på många sätt upplevas som positivt, men det kan 

även innebära negativa konsekvenser. Skälen till sjuksköterskors deltidsarbete finns delvis 

beskrivna i internationell forskning men kunskapen om ämnet i svenska förhållanden är 

bristfällig.   

Design. Studien har en kvalitativ ansats och designen är explorativ och deskriptiv. 

Metod. Tio deltidsarbetande sjuksköterskor intervjuades under 2013, intervjuerna 

transkriberades till text och analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat. Sjuksköterskornas skäl till deltidsarbete var många och deltidsarbete innebar både 

möjligheter och begränsningar. Arbetssituationen var betydelsefull och påverkade till viss del 

valet av deltidsarbete. Mer ledig tid gav möjlighet till återhämtning och att spendera mer tid 

med familjen, skäl som i många fall motiverade deltidsarbete. Lägre inkomst och sämre 

patientkontinuitet var exempel på deltidsarbetets mer negativa följder. 

Slutsats. Skälen till varför sjuksköterskor arbetade deltid var många och komplexa, det finns 

inte ett specifikt skäl som förklaring och deltid innebar både möjligheter och begränsningar. 

Sjuksköterskorna uttryckte stort ansvarskännande för både arbetet och hemmet, och 

deltidsarbetet upplevdes mest vara något positivt. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor; Anställning; Deltidsarbete; Motiv; Skäl; Begränsningar; 

Möjligheter; Innehållsanalys 

  



 

 
 

Why part-time?  

A qualitative study about part-time work among nurses 

ABSTRACT 

 

Aim. The aim of this study was to describe reasons for part-time work among nurses 

employed in a county counsil and to describe the possibilities and limitations that part-time 

work may entail. 

Background. Part-time work is common among nurses, nationally as well as internationally. 

In Sweden, 40 % of Vårdförbundets (The Swedish Association of Health Professionals) 

members worked part-time in 2011. Nursing can be associated with high demands, both 

physical strain and extensive emotional involvement. Part-time work can in many ways be 

perceived as positive, but there can also be negative consequences. The reasons for part-time 

work among nurses are partly described in international research, but knowledge about these 

reasons in Swedish context are insufficient. 

Design. The study has a qualitative approach and the design is exploratory and descriptive. 

Method. Ten part-time working nurses were interviewed during 2013, the interviews were 

transcribed into a written text and analysed using qualitative content analysis. 

Results. There were many reasons why the nurses were working part-time and the part-time 

work entailed both possibilities and limitations. The work situation was important and partly 

influenced the choice to work part-time. More time off work made it possible to recuperate 

and to spend more time with the family, reasons that often motivated part-time work. 

Negative consequences associated with part-time work were, among others, lower income and 

less continuity with the patients. 

Conclusion. There were many, and complex, reasons for part-time work among nurses, one 

specific reason cannot give an explanation and part-time work is associated with both 

possibilities and limitations. The nurses expressed great responsibility for both work and 

household, and part-time work was mostly perceived as positive. 

 

Keywords: Nurses; Employment; Part-time employment; Motives; Reasons; Limitations; 

Possibilities; Content analysis   
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KORT SAMMANSTÄLLNING 

 

Varför är denna studie viktig? 

 Deltidsarbete är vanligt förekommande bland sjuksköterskor såväl nationellt som 

internationellt, i Sverige arbetade 40 % av Vårdförbundets medlemmar deltid 2011. 

Deltidsarbete är vanligare för kvinnor än män. 

 Internationella studier visade att skälen till deltidsarbete hos sjuksköterskor kan vara 

mångfacetterade och komplexa, men det saknas svensk forskning om ämnet. 

 Om bristande arbetsmiljö eller påfrestande arbetstider kan vara en bidragande 

omständighet till varför sjuksköterskor arbetar deltid så är det viktigt att belysa varför 

och få en ökad kunskap kring ämnet. 

 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

 Vårt resultat visade att det var vanligt att flera orsaker låg till grund för deltidsarbetet, 

vilket överensstämmer med tidigare internationella studiers resultat. 

 Samtliga sjuksköterskor kunde se både möjligheter och begränsningar med 

deltidsarbete, men de såg övervägande positiva aspekter med en lägre 

tjänstgöringsgrad. 

 Mer ledig tid och möjlighet till återhämtning var viktiga skäl till deltidsarbete som 

framkom i resultatet. Exempel på möjligheter och begränsningar var faktorer som 

studier och ekonomi.  

 

Hur kan resultatet användas inom arbetsliv och hälsa? 

 En ökad kunskap om ämnet kan vara betydelsefullt i strävan mot hälsosamma 

arbetsplatser. En hälsosam arbetsplats är viktig både för individen men även för 

organisationen då kostnader relaterade till personalomsättning kan minska. 

 För att heltidsarbete inte enbart ska ses som en rättighet, utan även en möjlighet, krävs 

kunskap om vilka faktorer som påverkar valet av tjänstgöringsgrad. 
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INTRODUKTION 

 

Deltidsarbete är relativt vanligt förekommande i Sverige. Enligt Statistiska centralbyråns 

(SCB) arbetskraftsundersökning 2012 hade 76,7 % av den arbetande befolkningen en 

sysselsättningsgrad motsvarande heltid, vilket innebar att ungefär 24 % arbetade deltid. 

Deltidsarbete var vanligare bland kvinnor där cirka 34 % hade en sysselsättningsgrad 

motsvarande deltid, vilket enligt SCBs definition innebar en arbetad tid på 34 timmar per 

vecka eller mindre. Bland männen hade ca 14 % en sysselsättningsgrad motsvarande deltid. 

Sett till olika branscher i Sverige så var deltidsarbete vanligast inom hotell- och restaurang 

samt vård och omsorg (SCB 2013). Enligt Townson (2003) kan deltidsarbete vara ett sätt för 

arbetsgivaren att spara pengar vid nedskärningar inom både privat och offentlig sektor. 

Anledningarna till att arbeta deltid kan också vara sjukdom, familj, studier och andra 

personliga skäl. För kvinnor yngre än 24 år var studier främsta skälet till deltidsarbete och för 

kvinnor i åldern 24-44 år var det familjeskäl eller att de inte kunnat få ett heltidsarbete. I 

åldrar över 44 år var personliga skäl den vanligaste orsaken. 

 

Bakgrund 

En medlemsundersökning som Vårdförbundet genomförde 2011 visade att 40 % av 

medlemmarna arbetade deltid och att drygt 30 % av de som arbetade heltid önskade en lägre 

tjänstgöringsgrad. Många av Vårdförbundets medlemmar upplevde att de inte hade tillräckligt 

med tid varken för sina arbetsuppgifter eller för sin fritid, och de som arbetade deltid var 

generellt mer nöjda med sin arbetstid än de som arbetade heltid. Den vanligaste orsaken till en 

lägre tjänstgöringsgrad var för att få andra arbetstider (Vårdförbundet 2011). Liknande 

resultat fann Whittock et al. (2002) bland sjuksköterskor i England, att de sjuksköterskor som 

arbetade deltid var mer nöjda med sina arbetstider än de som arbetade heltid. De upplevde 

även bättre livskvalitet och mindre stress. En studie av Burke (2004) genomförd i Kanada 

visade att det fanns ett samband mellan sjuksköterskors fysiska och psykiska välmående på 

arbetet och huruvida de var nöjda med att arbeta deltid respektive heltid. Sjuksköterskor som 

inte var nöjda med sin tjänstgöringsgrad upplevde mindre tillfredsställelse med sitt arbete och 

rapporterade i högre utsträckning symtom på utmattning och sämre fysiskt välmående än 

sjuksköterskor som arbetade den tjänstgöringsgrad som de själva önskade. Att själv kunna 

välja tjänstgöringsgrad förknippas enligt Malette (2011) med att känna mer tillfredsställelse 

och stöd i sitt arbete, samt mindre benägenhet att säga upp sig från sin tjänst. 
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Enligt en norsk studie (Ingstad & Kvande 2011) arbetade 50 % av sjuksköterskorna inom 

äldrevården deltid och deltidsarbete ansågs ofta vara normaliserat för de norska 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som intervjuades i studien uppgav att deltidsarbete 

behövdes för att kunna fylla arbetspass på helgerna, liksom för att kunna få vikarier med kort 

varsel. Genom att arbetet organiserades och till stor del byggde på en flexibel och 

deltidsarbetande yrkeskår, rättfärdigades deltidsarbetet och blev en normal del i professionens 

kultur. Även i Australien visade en studie av Jamieson et al (2007)  att deltidsarbete var 

vanligt för sjuksköterskor och när orsakerna till detta undersökts uppgav sjuksköterskorna att 

de klarade sig ekonomiskt på en deltidstjänst samtidigt som de fick mer tid till återhämtning 

och därmed klarade av skiftarbete bättre, att de bevarade hälsan och undvek att bli utbrända. 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna uppgav även att de hade flera jobb. Främsta 

anledningen till deltidsarbete var dock att de kunde lägga mer tid på sin familj och på 

hushållsarbete. Deltidsarbete bland sjuksköterskor kan vara vanligare i vissa åldersgrupper. 

Enligt en kanadensisk studie föredrog 64 % av sjuksköterskorna under 30 år ett heltidsarbete 

medan 61 % av sjuksköterskorna i åldern 30-39 år i stället föredrog att arbeta deltid. I 

åldrarna över 40 år var grupperna som föredrog heltids- respektive deltidsarbete jämt 

fördelade (Malette 2011). Arbetet som sjuksköterska har en inbyggd sårbarhet. Arbetet 

innebär ofta en stor fysisk belastning för arbetstagarna och likaså förutsätter arbetet även ett 

emotionellt engagemang som kan orsaka stress (Riahi, 2011).  

 

Sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat över hela världen och deltidsarbete är vanligt. I till 

exempel Norge och Sverige var andelen deltidsarbetande kvinnor högre inom 

sjuksköterskeyrket än för den totala andelen deltidsarbetande kvinnor (OECD 1998). År 2011 

fanns 163855 kvinnliga sjuksköterskor registrerade i Sverige, motsvarande siffra för manliga 

sjuksköterskor samma år var 16758 (Socialstyrelsen 2012). I en engelsk undersökning var 

familjeskäl den främsta orsaken till att sjuksköterskorna valt deltid, både för män och för 

kvinnor. Även om den totala andelen män var mycket lägre än antalet kvinnorna, angav en 

procentuellt sett större andel av männen att de valt deltid för att få bättre livskvalitet 

(Whittock et al. 2002). Enligt Kjeldstad och Nymoen (2009) var åldern en vanlig orsak till 

varför män arbetade deltid. Oftast byggde deltidsarbetet på frivillighet och det sågs som en 

möjlighet att arbeta mindre intensivt innan pensioneringen. Kvinnors deltidsarbete sträckte sig 

ofta under en längre tidsperiod och anledningarna var ofta mer komplexa än de som män 

angav. För gifta kvinnor fanns ett samband mellan deras tjänstgöringsgrad och 

familjesituationen, och tjänstgöringsgraden tenderade att variera på ett annat sätt hos kvinnor 
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än hos män. Samma studie visade även att det fanns ett samband mellan huruvida kvinnor 

valde att arbeta deltid och deras partners inkomst. Ju högre lön kvinnornas partner hade, i 

desto större utsträckning arbetade kvinnorna deltid. Omvänt så kunde inga sådana samband 

påvisas för männen. 

 

Deltidsarbete kan på många sätt upplevas positivt, till exempel genom att ge möjlighet till 

bättre återhämtning samt mer tid till familjen och hushållssysslor (Jamieson et al. 2007), men 

det kan även innebära negativa konsekvenser. Enligt Jamieson et al. (2008) upplevde 

sjuksköterskorna som arbetade deltid ett utanförskap på arbetsplatsen, att det var svårt att ta 

del av information och beslut som fattades samt att de saknade kontinuitet i patientvården. De 

upplevde även att de hade sämre karriärmöjligheter och sämre möjlighet att få ny kunskap. 

Även Whittock et al. (2002) fann i sin studie att deltidsarbete förknippades med sämre 

utvecklingsmöjligheter både kunskaps- och karriärmässigt, framför allt för kvinnor. Bland 

männen var det vanligare att de hade ledande positioner oavsett om de arbetade hel- eller 

deltid. Enligt Elwér et al. (2013) kan ojämställdhet på arbetsplatsen höra samman med en 

högre grad av psykisk ohälsa. 

 

En annan negativ konsekvens kan vara de ekonomiska effekterna, att inkomsten blir lägre 

med deltidsarbete (Jamieson et al. 2007). Även pensionen påverkas av tjänstgöringsgraden, 

arbetstagare som arbetar deltid har en lägre inkomst och får därmed även en lägre pension 

(Pensionsmyndigheten, 2013). Deltidsarbete kan vara ett avsiktligt val, men det kan även vara 

ofrivilligt. Arbetslöshet och brist på heltidstjänster i sjuksköterskeyrket har lett till att många 

blir tvungna att arbeta deltid (Kapborg 2000). 

 

Varför arbetar en så stor del av sjuksköterskorna deltid? Vår litteraturgenomgång visade att en 

vanlig anledning till deltidsarbete hos sjuksköterskor var familjeskäl men även att skälen kan 

vara mer komplexa än så och att anledningarna till deltidsarbete kan vara många (Townson 

2003, Jamieson et al. 2008). Deltidsarbete kan vara ett sätt för arbetsgivaren att spara pengar 

(Townson 2003) och deltidsarbetande sjuksköterskor utgörs ofta av en flexibel yrkeskår med 

möjlighet att arbeta extra arbetspass med kort varsel vid till exempel sjukfrånvaro (Ingstad & 

Kvande 2011). Deltid kan förknippas med flera negativa konsekvenser, bland annat upplevde 

deltidsarbetande sjuksköterskor att de hade sämre karriär- och utvecklingsmöjligheter 

(Whittock et al. 2002, Jamieson et al. 2008). Deltidsarbete var vanligare bland kvinnor än 

män i Sverige (SCB 2013) och av Vårdförbundets medlemmar arbetade 40 % deltid 
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(Vårdförbundet 2011). Enligt vår kännedom saknas forskning om ämnet i svenska 

förhållanden, forskning har bedrivits internationellt men inte i någon omfattande utsträckning. 

Vi anser att detta är ett viktigt ämne att uppmärksamma. Ökad kunskap om varför 

sjuksköterskor arbetar deltid kan vara betydelsefullt för att kunna skapa hälsosamma 

arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv för sjuksköterskor. Johan Larsson, 

avdelningsordförande för Vårdförbundet i Västerbotten, beskrev i en artikel i Vårdfokus att en 

heltidstjänst inte bara kan vara en rättighet, det måste även vara en möjlighet (Kallin 2011). 

 

STUDIEN 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva skäl till deltidsarbete hos landstingsanställda 

sjuksköterskor samt att beskriva vilka möjligheter och begränsningar som deltidsarbetet kan 

innebära. 

 

Design 

Studien har en explorativ och deskriptiv design med kvalitativ ansats. Explorativ design 

innebär att studien kan bidra till att förklara och förstå ett visst fenomen och därmed få en 

ökad kunskap inom området. Deskriptiv innebär beskrivande, att studien syftar till att 

kartlägga och beskriva det område vi avser att undersöka (Polit & Beck 2010). Kvalitativ 

metod kan användas när syftet är att undersöka, beskriva och inhämta kunskap om ett visst 

ämne och används för att undersöka skillnader och likheter (Malterud 2009). Intervjuer har 

genomförts för att inhämta data. 

 

Deltagare 

Inklusionskriterier för denna studie var landstingsanställda kvinnliga och manliga 

sjuksköterskor i alla åldrar som arbetade deltid, oavsett tjänstgöringsgrad och orsak till 

deltidsarbetet. Deltidsarbete innebar en tjänstgöringsgrad mindre än 100 %. 

Exklusionskriterier var de sjuksköterskor som endast arbetade sporadiskt som timanställda 

samt de som inte var i tjänst vid intervjutillfället på grund av sjukskrivning eller andra 

orsaker.  
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Deltagarna har rekryterats från två sjukhus, ett i norra och ett i mellersta delen av Sverige. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes genom att flera avdelningschefer kontaktades på respektive 

sjukhus, dels för att inhämta deras tillstånd att genomföra studien men även för att få hjälp att 

komma i kontakt med de anställda som kunde vara aktuella för ett deltagande. I vissa fall har 

vi informerat om studien på arbetsplatsträffar och då tillfrågat personalen direkt, i andra fall 

har vi själva eller avdelningschefen skickat ut en förfrågan till de deltidsarbetande 

sjuksköterskornas e-postadresser. Vissa avdelningschefer tyckte att vi kunde ringa direkt till 

den personal som var aktuell för en förfrågan, vilket vi också gjort. För att nå fler eventuella 

informanter skrev även Vårdförbundet en notis på sin hemsida med en förfrågan om 

deltagande. Alla informanter erhöll ett informationsbrev (se bilaga 1) om studien innan 

intervjuerna genomfördes. Informationsbrevet innehöll bland annat våra kontaktuppgifter, 

bakgrundsinformation, syfte med studien samt att studien bygger på frivillighet. På samtliga 

kliniker där intervjuer genomfördes inhämtades även verksamhetschefens godkännande. 

Totalt intervjuades tio sjuksköterskor, fem från respektive sjukhus. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna har genomförts enskilt av de två författarna i olika städer under våren 2013. För 

att säkerställa att intervjuerna blev så lika som möjligt och fokuserade på samma ämne och 

frågor, användes semistrukturerade intervjuer till datainsamlingen. Detta innebar att 

intervjuerna genomfördes med en frågeguide som utgångspunkt (se bilaga 2). Tidigare 

forskning om ämnet låg till grund för utarbetandet av intervjuguiden. Öppna frågor, då 

informanten kunnat berätta fritt och formulera svaren med egna ord, användes i möjligaste 

mån genom hela intervjun. Öppna frågor kan ofta resultera i att informationen blir rikare och 

mer utförlig (Polit & Beck 2010). Frågeguiden som användes innehöll sammanlagt tio frågor 

som till exempel: Kan du berätta för mig varför du arbetar deltid? och Hur nöjd är du med 

att arbeta deltid? Den sista frågan som ställdes under intervjun var: Är det något mer du 

skulle vilja ta upp, som du tycker att jag borde veta? Informanten fick då tillfälle att berätta 

mer och lägga till information som inte berörts vid tidigare frågor. Följdfrågor användes 

också, till exempel: Kan du berätta mer om...? En provintervju genomfördes för att se om 

intervjufrågorna behövde ändras för att besvara syftet. Då provintervjun inte ledde till några 

större förändringar av frågorna inkluderades även den i analysen. Polit och Beck (2010) 

menar att helt ostrukturerade kvalitativa intervjuer kan pågå under lång tid, ibland flera 
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timmar. I denna studie har frågeguiden begränsat de områden som berörts, och intervjuerna 

pågick mellan 10 och 30 minuter. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsutrustning och transkriberades därefter 

ordagrant till en text. Inspelningen gjordes för att ingen information skulle missas (Polit & 

Beck 2010) och transkriberingen skedde i nära anslutning till intervjutillfället. Vid val av plats 

för intervjun har hänsyn tagits till att det var lugnt och avskilt, att det gick att spela in med 

god kvalitet på inspelningen samt att informanten inte upplevde sig exponerad (Jacob & 

Furgerson 2012). Informanterna fick själva välja plats och, om möjligt, även tidpunkt för 

intervjuerna. De flesta intervjuer genomfördes under informanternas ordinarie arbetstid efter 

att avdelningschefen gett sitt godkännande. Platsen som intervjuerna genomfördes på var i 

samtliga fall ett enskilt rum eller en enskild plats på informantens arbetsplats. 

 

Etiska överväganden 

Information om studien gavs både skriftligt (se bilaga 1) och muntligt till informanterna och 

informerat samtycke har inhämtas från samtliga. Utgångspunkten har varit Polit och Beck´s 

(2010) beskrivning av etiska principer, vilket inneburit att informanterna ska skyddas från att 

uppleva onödig stress eller att de känner sig obekväma i situationen. Inom det kvalitativa 

området är detta viktigt då frågornas natur kan vara känslig och vi har försökt vara lyhörda för 

detta i vår kommunikation. Informanterna ska inte behöva sättas i en situation som de inte var 

förberedda på, därför har information om studien presenterats både skriftligt och muntligt. 

Vidare har deltagandet i studien byggt på frivillighet, att informanterna haft rätt att inte svara 

på frågor eller att själva ställa frågor och likaså att de när som helst kunnat avbryta sitt 

deltagande utan att motivera varför. Slutligen har den information som informanterna lämnat 

hanterats med största konfidentialitet. Särskild hänsyn har tagits till att deltagarantalet är lågt 

och att det inte ska gå att identifiera enskilda informanter i resultatet, vilket gjort att vissa 

utmärkande faktorer uteslutits och att citaten i resultatet inte kan hänföras till en viss 

informant (Polit & Beck 2010). Inspelat material och alla transkriberade texter är 

avidentifierade och informanternas personuppgifter har endast vi som författare haft tillgång 

till. 
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Analys 

Texterna har bearbetats med en induktiv ansats som lämpar sig väl när kunskapen inom 

området är ofullständig. Induktiv ansats innebär att analysen av textmaterialet skett 

förutsättningslöst utan hypoteser (Elo & Kyngäs 2008). Det innebär också att riktning och 

fokus ofta ändras under arbetets gång, då nya insikter ofta uppstår när textmaterialet 

analyseras (Kondracki et al. 2002) De transkriberade texterna har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Analysenhet har i det här fallet utgjorts av de transkriberade intervjuerna, allt 

utom bakgrundsfrågorna (se bilaga 2). Dessa har uteslutits från analysen för att respektera 

informanternas anonymitet. Inledningsvis har meningsenheter identifierats, det vill säga ord, 

meningar eller stycken som innehållsmässigt hör ihop. Dessa var grunden i analysen och har 

kortats ner (kondenserats) och benämnts med koder. En kod innebär en beskrivning av 

meningsenhetens innehåll och koder med gemensam betydelse har delats in i kategorier 

(Lundman & Graneheim 2012). 

 

Kvalitativ innehållsanalys fokus ligger på tolkning och att identifiera skillnader och likheter i 

texten (Lundman & Graneheim 2012). I texter finns ett manifest innehåll som kan beskrivas 

som det synliga och uppenbara innehållet. Det finns även ett latent budskap med en djupare 

mening som även det kan analyseras och resultatet presenteras i så fall i form av teman. Ett 

ställningstagande bör alltid göras huruvida det manifesta eller latenta budskapet ska utforskas 

(Kondracki et al. 2002). Med hjälp av innehållsanalys har vi strävat efter att lyfta fram det 

manifesta innehållet i texten. Det manifesta innehållet som identifierats har abstraherats till 

kategorier. Kategorierna har svarat mot frågan “Vad?” och innehåll ska skilja sig från 

innehållet i övriga kategorier. Inom kategorin ska det dessutom finnas en likhet (Graneheim & 

Lundman 2004, Lundman & Graneheim 2012). 

 

För att säkerställa att analysen genomförts så lika som möjligt har vi till en början identifierat 

meningsenheter, kondenserat och kodat två intervjuer gemensamt. Resterande intervjuer har 

vi arbetat med var för sig, men i ett gemensamt dokument där vi kontinuerligt har kunnat ta 

del av varandras arbete. Vid osäkerhet har vi diskuterat med varandra och på det sättet 

kommit fram till en kod. När alla intervjuer kodats har vi gått igenom dessa gemensamt och 

delat in koderna i underkategorier och kategorier (se tabell 1). Under analysprocessen har vi 

dessutom haft vägledning av vår handledare.  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag får mer tid hemma 

med familjen det är ju det 

absoluta... den största 

fördelen  

Jag får mer tid hemma 

med familjen, det är 

den största fördelen 

Tid med 

familjen 

Familj Ledig tid 

 

Förförståelse innebär de tidigare erfarenheter, teorier och föreställningar som författaren har 

med sig i studien. Förförståelse kan ge drivkraft och motivation till studien, men den kan även 

begränsa resultatet och förmågan att lära sig något nytt (Malterud 2009). Vi arbetar båda som 

sjuksköterskor och kommer därför i kontakt med deltidsarbetande sjuksköterskor, vilket kan 

göra att en viss föreställning om orsakerna till deltidsarbete funnits. Vi har i möjligaste mån 

försökt att bortse från tidigare erfarenheter och lyssnat så förutsättningslöst som möjligt på 

informanterna. 

 

Trovärdighet 

Inom kvalitativ metod används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

beskriva en studies trovärdighet. Det faktum att informanterna i denna studie rekryterades 

från olika sjukhus, att de har olika bakgrund och olika lång erfarenhet kan bidra till en mer 

varierad och nyanserad bild av deltidsarbete och därmed leda till en ökad giltighet. Att visa 

exempel på hur meningsenheter abstraherats till koder (se tabell 1) är ytterligare ett sätt som 

kan bidra till ökad giltighet (Graneheim & Lundman 2004). En studies tillförlitlighet påverkas 

av att metod och tillvägagångssätt beskrivs på ett tydligt sätt (Tobin & Begley 2004). Detta 

har tagits i beaktande då varje steg i processen såsom rekrytering av informanter, 

datainsamling och analys av de transkriberade texterna har beskrivits så utförligt som möjligt. 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras och få en samstämmighet 

på en annan population (Tobin & Begley 2004). En tydlig metod- och urvalsbeskrivning 

underlättar bedömningen av resultatets överförbarhet, varför vi försökt beskriva vårt 

tillvägagångssätt så utförligt som möjligt. I resultatdelen har vi även strävat efter att 

presentera resultatet så tydligt som det går och stärkt det med citat vilket även det har 

betydelse för överförbarheten (Graneheim & Lundman 2004). 
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RESULTAT 

 

Samtliga tio informanter var kvinnor i åldern 28-59 år som arbetade på olika kliniker. 

Arbetstiderna varierade mellan både dag, kväll och nattarbete och tjänstgöringsgraden 

varierade mellan 75 % - 90 %. Resultatet presenteras i form av underkategorier och 

kategorier, belysande citat är invävda i texten och markerade med kursiv stil. Samtliga 

informanter finns representerade i citaten. Inledningsvis presenteras alla underkategorier 

respektive kategorier i en översiktlig tabell (se tabell 2).   

 

Tabell 2. Översikt underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Arbetsbelastning 

Allmän upplevelse av arbetet 

Relationer på arbetsplatsen 

Yrkesroll 

Missad information 

Stress 

Arbetssituation 

Lägre inkomst 

Lägre pension 

Ekonomiska prioriteringar 

Ekonomi 

Schema 

Kontinuitet i arbetet 

Studier 

Arbetstider 

Ledighet 

Återhämtning 

Familj 

Fritid 

Hälsa 

Ledig tid 

Deltid ingen självklarhet 

Tankar kring heltid 
Deltid en rättighet eller möjlighet 

 

Arbetssituation 

De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att deras arbetsbelastning stundtals var påfrestande och 

att kraven som ställdes på dem upplevdes som höga, ibland orimligt höga, vilket angavs som 

bidragande skäl till varför de arbetade deltid. Samtidigt gav deras beskrivningar av yrket och 

arbetsplatserna i hög utsträckning en positiv bild, många beskrev arbetet som givande, roligt 

och stimulerande. En sjuksköterska beskrev, “Det är ju ett jätteroligt jobb, alltså 
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stimulerande och roligt och spännande och fartigt och så men det är ju... väldigt jobbigt och 

stressigt också ja, så det är ju båda, båda sidorna av det”. De flesta ansåg att arbetet liksom 

arbetsbelastningen var varierande. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde arbetet som 

stressigt och detta var en bidragande orsak till deltidsarbete. 

 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen på vårdavdelningarna var skäl som bidrog till att sjuksköterskorna 

arbetade deltid. Patienter med ett stort vårdbehov och som krävde mycket planering bidrog till 

en hög arbetsbelastning, liksom överbeläggningar, högt patientflöde och mycket 

administrativt arbete. Extrajobb på grund av dåligt fungerande rutiner bidrog också till en 

ökad arbetsbörda. En känsla av otillräcklighet, bland annat på grund av personalbrist 

uttrycktes också, “Många i personalen känner att dom inte klarar av att göra det jobb dom 

vill för det är mindre personal tror jag… och mer akutvård, patienter är mer sjuka”. 

Arbetsbelastningen kunde också variera beroende på om det var helg eller vardag. En 

sjuksköterska uttryckte att hon hade svårt att förstå hur hennes kollegor orkade med att arbeta 

heltid, “Man undrar, hur orkar dom med? Har dom ett socialt liv överhuvudtaget? … När 

mina kollegor gör en helg och dom gör en kvällstur och tre dagsturer på raken, eftersom det 

ingår i heltidsschemat, då är ju dom helt färdiga efteråt”. Att arbeta deltid var ett sätt att orka 

med en hög arbetsbelastning och ett högt arbetstempo. 

 

Allmän upplevelse av arbetet 

Hur sjuksköterskorna uppfattade sitt arbete hade betydelse för det faktum att de arbetade 

deltid. Den allmänna upplevelsen av arbetet hade två sidor. Positiva uttryck användes för att 

beskriva sjuksköterskeyrket, det upplevdes som roligt, stimulerande, lärorikt och givande. 

Även mer negativa sidor av arbetet uttrycktes, som att det var svårt att orka med och stundtals 

mycket stressigt. Arbetet förknippades även med höga krav något som kunde uppfattas både 

positivt och negativt. Arbetets två sidor kunde leda till att deltidsarbete blev en slags 

kompromiss, det negativa som arbetet kunde innebära fick mindre utrymme. En sjuksköterska 

beskrev, “Jag upplever mitt arbete som, jag tycker det är givande att få hjälpa andra 

människor. Det är varierande. Det händer någonting nytt varje arbetspass, så man lär sig 

någonting nytt”. En annan sjuksköterska beskrev att hon upplevde att arbetet stämde väl 

överens med de förväntningar hon hade under utbildningen och att hon trivdes bra med det, 

men att en heltidstjänst inte var aktuell. Tiden som heltidsarbetande beskrev hon som, “Det 

fungerade inte för mig, mitt liv fungerade inte alls”. En annan beskrev arbetet som roligt och 
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såg det som positivt med höga krav och hon gillade utmaningen som arbetet innebar. En 

nackdel var dock en hög personalomsättning och en relativt ung, oerfaren personalgrupp. Att 

arbeta på en annan lugnare avdelning var trevligt men rastlösheten blev ibland för stor. En 

annan fördel med deltidsarbete som berördes var att trots att mindre tid spenderades på 

arbetsplatsen så fortgick arbetet ändå, det var ingen hög med arbete som väntade efter 

ledigheten. 

 

En sjuksköterska upplevde att det var få kollegor på hennes arbetsplats som trivdes med sina 

heltidstjänster, delvis på grund av schemat då de upplevde att de var på arbetet hela tiden. 

Själv tröttnade hon på heltidsarbetet och kunde absolut inte tänka sig att arbeta heltid igen, 

hon skulle inte orka och beskrev det även som praktiskt omöjligt. 

 

Relationer på arbetsplatsen 

När det gällde relationen till kollegor innebar deltidsarbetet både möjligheter och 

begränsningar. En sjuksköterska upplevde att hon hade mindre tålamod och bråkade mer när 

hon arbetade heltid, ”Man bråkar mer (skratt) man har mindre tålamod med personalen och 

patienterna och jag kände, nä, jag måste gå ner i tid”. Hon hoppades att deltidsarbetet skulle 

göra det möjligt att förbättra stämningen i arbetsgruppen, eftersom hon tyckte att hon bland 

annat hade bättre tålamod. Deltidsarbete kunde även förknippas med begränsningar. En 

sjuksköterska angav att deltidsarbetet innebar sämre gemenskap på arbetsplatsen, ”Man 

kommer ju inte lika bra in i arbetsgruppen på arbetsplatsen om man jobbar deltid. Man lär 

inte känna personalen lika bra”.  

 

När det gällde relationen till patienterna uttryckte en sjuksköterska att deltidsarbetet innebar 

en möjlighet att tillföra andra samtalsämnen än det vanliga ”patientsnacket”. Detta upplevdes 

som en fördel som förbättrade vårdrelationen och gav ett positivt utbyte, ”Du pratar ju om 

andra saker än bara så att säga, hur mår du? Har du sovit gott i natt? Har du skött magen? 

… man snackar med patienterna om andra saker som gör att man får en bättre vårdrelation 

egentligen”. 

 

Yrkesroll 

Hur sjuksköterskorna upplevde sin yrkesroll när de arbetade deltid var varierande, de angav 

både möjligheter och begränsningar. Ett flertal av sjuksköterskorna tyckte att de kunde utföra 

ett bättre jobb när de arbetade deltid, bland annat för att de var mer utvilade, ”Jag hoppas bli 
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en bättre sköterska”, ”Jag gör ett bättre arbete på grund av att jag är utvilad och har fått 

hämta igen krafter”. En sjuksköterska beskrev att detta även kunde gynna chefen eftersom 

hon jobbade bättre när hon var på arbetet. 

 

En av sjuksköterskorna uttryckte att deltidsarbetet kunde vara en begränsning då hon 

upplevde sämre yrkesutveckling, ”Jag tycker väl att jag som sjuksköterska inte utvecklas lika 

mycket när jag jobbar deltid”. Vidare beskrev en sjuksköterska en upplevelse av osäkerhet i 

sin kompetens, tankar om att det var något fel när en heltidstjänst inte var möjlig, ”Man 

tänker, jag klarar inte av 100 %, är det nånting fel på mig?”. Hon tänkte att arbetet borde bli 

lättare ju längre man arbetar, att man då borde klara att arbeta heltid. Erfarenheten av att ha 

arbetat länge som sjuksköterska gjorde ändå att hon kände sig trygg med att arbeta deltid, 

”Jag vågar säga, jag kan mitt jobb, så det var enkelt för mig att gå ner i tid”. Ansvaret att 

göra ett bra jobb, att lösa situationer genom nya kunskaper och att fatta rätt beslut upplevdes 

som stressande, samtidigt som det även kunde vara positivt med utmaningar och att få 

använda sin kompetens, ”Har jag tagit rätt beslut? Har jag gjort rätt? Det är stressen”, ”Det 

är utmanande, läraktigt, det känns som att jag får använda min kompetens och min talang 

varje dag”. 

 

Missad information 

Hälften av sjuksköterskorna ansåg att en begränsning med deltidsarbete var att de missade 

information om vad som var aktuellt på arbetsplatsen. De upplevde det svårt att hänga med i 

informationsflödet. Dels kunde det handla om att de fick mycket e-post och annat som tog 

mycket tid i anspråk efter några dagars ledighet, “Man får mycket mail ifrån chefen, det fylls i 

postfacken och sånt där som man måste ta när man kommer tillbaka efter kanske två, tre 

dagars ledighet ... jobbar man heltid så kan man ta undan varje dag”. Det var svårt att hålla 

sig uppdaterad och en risk att missa information beskrevs. Då en större del av arbetspassen 

var förlagda på helgen missades även fler arbetsplatsträffar och andra möten, “Man kommer 

ifrån det här med morgonmöten och avdelningsmöten som är på arbetstid, då är man ju 

kanske ledig för att man ska jobba helgen och sådär”. 

 

Stress 

Samtliga sjuksköterskor berörde ämnet stress under intervjuerna, alla menade att arbetet 

innebar en viss stress. Majoriteten menade också att stressen och det intensiva arbetet utgjorde 

ett skäl till varför de arbetade deltid. Heltidsarbete beskrevs av en sjuksköterska som ett 
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“ekorrhjul” som valts bort. En sjuksköterska med många år i yrket beskrev att arbetet övergått 

till att vara mer stressfyllt än tidigare, på grund av en minskad personalstyrka. Stressen 

påverkade humöret på ett negativt sätt vilket försvårade samarbetet med kollegorna och med 

patienterna, skäl som låg till grund för valet att gå ned till deltid. Att orka med sitt arbete var 

ett skäl till deltidsarbete, en sjuksköterska uttryckte att, “Jag ska inte jobba mer än 75 %, för 

att jag ska orka fram till pensioneringen helt enkelt”.  

 

En del av sjuksköterskorna arbetade natt och flera uttryckte att stressen var mer påtaglig 

dagtid men att nattarbete i stället innebar en fysisk stress. Svårigheter med dygnsrytmen 

utgjorde ett skäl till varför de valde att arbeta deltid. En sjuksköterska beskrev det som, “Det 

är ju ett väldigt annat tryck, det blir en annan stress dagtid ... på natten har man den fysiska 

stressen, alltså att man ska ställa om tider”. 

 

En annan aspekt av stressen var att vissa av sjuksköterskorna beskrev det som en begränsning 

att de inte kände patienterna i samma utsträckning vid deltidsarbete. Ofta efter flera dagars 

ledighet har nya patienter lagts in och en sjuksköterska beskrev, “Det är som att komma 

tillbaka från semestern, man måste lära känna en ny [patient] grupp och det blir mer stress”. 

Att allt ska ske på en gång, oförutsägbarheten, och att det är viktigt att arbetet görs snabbt 

upplevdes som stressande, “På avdelningen så har man väldigt liten möjlighet att säga att -

nej, vi kan inte just nu. När någon säger att nu ska vi göra det, då får vi göra det. Så det 

tycker jag är stressande”. En annan uttryckte det som att, “På avdelningen så ska man göra 

allt på en gång”. En sjuksköterska beskrev att stressen många gånger upplevdes som svår att 

påverka och att arbetet var tungt och energikrävande, men också att det kunde vara lugnare på 

andra kliniker. Likaså kunde stressen variera, vissa dagar var lugna och andra beskrevs som 

hysteriska. Ett högt tempo och oregelbundna arbetstider var ett skäl till att arbeta deltid, “När 

andra människor stressar så känner jag mig avslappnad... jag hinner med att leva“. 

 

Ekonomi 

Ekonomin ansågs av samtliga sjuksköterskor, på ett eller annat sätt, vara en begränsning med 

deltidsarbete. Under intervjuerna har det inte framkommit någon ekonomisk fördel när det 

gäller att arbeta deltid jämfört med att arbeta heltid. De flesta har angett att inkomsten blir 

lägre, vilket påverkar pensionen och eventuell sjuklön negativt, men några har då tyckt att det 

handlar om att prioritera. 
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Lägre inkomst 

Nästan alla sjuksköterskor berättade att deltidsarbete innebar en lägre inkomst, vilket 

upplevdes som en begränsning, ”Ja det är lönen… där har vi ju en jättestor nackdel att man 

tyvärr inte får riktigt lön för det jobbet man verkligen gör”. En sjuksköterska angav dessutom 

att det kan innebära begränsningar vid längre tids sjukdom, eftersom sjuklönen blir lägre, 

”Om man skulle bli långtidssjukskriven har du ju mycket sämre inkomst... du får ju lägre 

sjukdomsgrundande inkomst SGI och såna saker så det, det påverkar ju”. Några uppgav att 

de ändå ville arbeta deltid, trots sämre ekonomi, då de tyckte att de hade råd med det, att det 

var ekonomiskt möjligt. 

 

Lägre pension 

En annan begränsning med deltidsarbete, vilket merparten av sjuksköterskorna angav, var att 

det på längre sikt resulterade i en lägre pension. De sa bland annat att ”Där blir det en 

skillnad tror jag på min pension att jobba deltid” och ”Jag vet att det inte är fördelaktigt 

pensionsmässigt”. 

 

Ekonomiska prioriteringar 

Med de ekonomiska begränsningar som deltidsarbete innebar, angav några av 

sjuksköterskorna att det handlar om att prioritera vad som är viktigast i livet. Lönen var en 

viktig del, men en sjuksköterska uttryckte att, ”Man får väga ekonomin gentemot hälsan, 

alltså vad kan du prioritera bort, vad är det som du inte behöver?”. Rädslan för ohälsa var ett 

skäl till deltidsarbete som övervägde det ekonomiska bortfallet. En annan sjuksköterska angav 

att tjänstgöringsgraden och prioriteringarna kan variera beroende på livssituation, ”När jag 

var singel och inte hade barn då hade jag inte velat gå ner i tid för då behövde jag 

pengarna”. 

 

Arbetstider 

Arbetstiderna nämndes under samtliga intervjuer, de flesta uttryckte deltidsarbetets 

möjligheter vad gällde arbetstiderna men även begränsningar berördes. Kontinuiteten i arbetet 

upplevdes som sämre med mer ledighet. Det faktum att helgarbete förekom i samma 

utsträckning som vid heltidsarbete ansågs också vara negativt. Sjuksköterskorna tog upp 

mycket som rörde arbetsschemat och planeringen av arbetstider liksom den längre 
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sammanhållna ledigheten som deltidsarbetet innebar. Något som bland annat innebar en 

möjlighet att studera. 

 

Schema 

Möjligheterna med deltidsarbetet var att det gav mer luft i schemat, längre sammanhållen 

ledighet och möjligheten att få fler lediga dagar och därmed slippa ta ut semesterdagar. En av 

sjuksköterskorna ansåg att hennes arbetsschema hade stor betydelse och nämnde att en 

heltidstjänst inte var uteslutet beroende på schemat, “Det beror ju kanske på hur schemat 

skulle se ut, med återhämtning och sådär, men det blir ganska många nätter på en heltid”. 

Att ett heltidsschema skulle bli för tufft var de flesta överens om, liksom att skillnaden var 

stor mellan ett deltids- respektive heltidsschema. De allra flesta uttryckte att de var nöjda med 

att arbeta deltid, ”Jag är väldigt nöjd med det [deltidsarbetet], och trivs med det”. 

 

Att arbeta deltid gav även utrymme för att arbeta extra arbetspass om kollegor var 

frånvarande på grund av sjukdom eller liknande, något som kunde ses som en möjlighet. 

Extrajobb ansågs vara positivt, eftersom det innebar en möjlighet att själv avgöra om det 

passade att arbeta eller inte, “I och med att vi är lediga så pass mycket som vi är så finns det 

gott om utrymme att jobba extra om dom ringer och behöver ... det är mycket vab och 

förkylningar och annat så att det ringer ganska ofta och behöver täckas upp”. En annan 

sjuksköterska uttryckte, “Sen så kan jag hoppa in och jobba extra om jag känner mig pigg, 

det gör inte mig någonting, så länge det är positivt och så länge man inte är ständigt trött”. 

 

Begränsningarna som togs upp med deltidsarbete var att helgarbete förekom i samma 

utsträckning som vid en heltidstjänst, vilket kunde leda till en känsla av att de nästan enbart 

arbetade på helgen, “Det tycker jag är lite synd, det blir mera ledighet på vardagarna men 

helgerna blir ändå varannan helg” och “Jag jobbar ju större delen av min arbetstid på 

helgen”. Likaså beskrevs det som en begränsning att deltidsarbetet sällan innebar möjligheten 

till kortare arbetsdagar. Deltidsarbete innebar alltid fler hela lediga dagar men det kunde i 

stället vara önskvärt att få sluta tidigare från sitt arbetspass. En sjuksköterska sammanfattar 

sina tankar kring arbetstiderna med deltid såhär, “Jag tycker det känns jättemycket skönare att 

lägga schemat ... man ser att det liksom inte blir så fullt överallt på varenda dag, det känns 

bra. Det är lite tråkigt att jag inte kan lägga kortare dagar”. 
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Kontinuitet i arbetet 

En begränsning med deltidsarbetet var att kontinuiteten med patienterna blev sämre. Dels blev 

det mer jobb med att läsa in journalerna på nya patienter, journalläsningen i början av varje 

arbetspass tog därmed mycket tid.  Flera beskrev också att deltidsarbetande oftare fick flytta 

runt mellan olika vårdteam jämfört med de som arbetade heltid, de fick därmed ofta nya 

patienter. Patienter som sjuksköterskan inte träffat förut innebar i regel mer stress men kunde 

även ses som något positivt om relationen inte fungerade, “Man kanske inte kommer överens 

med en patient man har, kanske är det bra om dom får en ny sköterska också, men för det 

mesta är det svårt... det är som att börja om igen när man har… deltid”. En annan 

sjuksköterska beskrev, “Som sköterska så kan det ju bli lite jobbigt när man har samma 

patient dag ut och dag in i två månaders tid”. Heltidsarbete förknippades med bättre 

patientkontinuitet och att relationer till patienterna kunde byggas upp på ett annat sätt, “Det 

kanske tar ett eller två pass innan man har fått en relation med patienten” och efter en längre 

ledighet, “Att relationen får byggas upp på nytt varje gång”. 

 

Studier 

En av sjuksköterskorna angav studier som ett skäl till deltidsarbetet, hon tyckte att deltid var 

en förutsättning för att kunna studera och en fördel med deltidsarbetet, ”Nu är det ju en 

förutsättning allra helst nu då… när jag pluggar vidare”. En annan av sjuksköterskorna 

beskrev att en fördel med deltidsarbete var att det gav möjlighet att kunna läsa kurser 

samtidigt, ”Jag tycker det är kul att läsa kurser och sådär och läsa lite på distans och då har 

jag möjlighet att kunna plugga samtidigt som jag jobbar deltid”. 

 

Ledig tid 

Längre och sammanhängande ledigheter var något som de flesta uppgav som en möjlighet 

med deltidsarbete och alla de intervjuade sjuksköterskorna upplevde att de fick bättre 

återhämtning. Att få tid med familjen och tid att kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter var något 

som uppskattades och sågs som en värdefull fördel med deltidsarbetet, även om några också 

upplevde att de saknade den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Att arbeta heltid sågs som 

en hälsorisk. 
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Ledighet 

Längre sammanhängande ledighet var något som värdesattes och som sågs som en viktig 

möjlighet med deltidsarbetet. Flera uppgav att det var svårt att få två eller flera dagars 

sammanhängande ledighet när de arbetade heltid men att deltidsarbetet nu gjorde det möjligt, 

“...heltid, då tycker man ju det är lyxigt om man någon gång kan få vara ledig fredag, lördag, 

söndag och då tycker man att det är att vara långledig. Sen nu har vi ju liksom, ja, åtta eller 

nio dagar”. Möjligheten att kunna planera sin ledighet och slippa ta ut semesterdagar sågs 

som positivt, “Om du ska åka till fjällen som vi gjorde då kunde jag ju ta en femdagars 

ledighet utan att behöva söka semester ...  man kan planera sin egen ledighet. En annan 

uttryckte det som, “På schemat är jag ledig tio dagar, det är inte så många som är. Jag kan ju 

åka en vecka utomlands om jag skulle vilja utan att ta semester”.  Att arbeta deltid kunde 

även vara värt en lägre inkomst, “Det enda som är bra [med heltid] är väl att man får mer 

pengar (skratt) men det, för mig väger inte det upp att få vara ledig…”. Hushållsarbete och 

liknande kunde göras på lediga vardagar så att kvällarna i stället kunde ägnas åt familjen, 

vilket sågs som en fördel. 

 

Återhämtning 

En ökad möjlighet till återhämtning på grund av fler lediga dagar eller längre 

sammanhängande ledighet var något som alla intervjuade sjuksköterskor ansåg vara en 

möjlighet med deltidsarbete. Flera beskrev en känsla av att vara mer utvilade när de återvände 

till arbetet, vilket upplevdes positivt då de orkade mer och kunde utföra ett bättre arbete. En 

sjuksköterska uttryckte det som, “Jag behövde en extra ledig dag. När man jobbar 100 % är 

det svårt att få två lediga dagar ... jag gick ner till deltid så för det mesta kan jag ha två 

lediga dagar så jag kan återhämta mig själv”. En annan beskrev att, “Man ska kunna komma 

in med ny kraft och jag tror att vården blir bättre för patienter och även arbetsmiljön blir 

bättre när man inte bara är på jobbet hela tiden. Utan att man kommer härifrån…”. Fördelar 

med deltidsarbete var att det möjliggjorde vila och återhämtning på den lediga tiden, flera 

upplevde det som att den lediga tiden vid heltidsarbete inte räckte till för återhämtning. 

Deltidsarbetets extra ledighet innebar en vinst i form av ökad energi och möjlighet att sova ut 

ordentligt. Tid fanns för andra avkopplande sysselsättningar som att gå promenader och att 

vistas i trädgården. En sjuksköterska förklarade att, “Jag får både utrymme för att sova ut 

ordentligt ... Nu finns det utrymme för att koppla av”. 
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Majoriteten av sjuksköterskorna hade tidigare erfarenhet av heltidsarbete. Sjuksköterskorna 

beskrev att arbeta heltid kunde innebära en ökad trötthet, både fysisk och mental. Det var 

svårare att orka med tillvaron och arbetet vilket gjorde att heltidsarbete inte var värt det. 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att nackdelarna eller farhågorna med heltidsarbete var 

tröttheten, bristen på återhämtning och risken att inte orka med arbetet. 

 

Familj 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna angav familjeskäl, och framförallt att de hade 

småbarn, som en bidragande anledning till deltidsarbete. Den extra ledighet som 

deltidsarbetet innebar var viktig i sammanhanget då de kunde spendera tiden med familjen. 

Mer tid för barnen, mer tid tillsammans och mer familjetid var återkommande uttryck i 

intervjuerna. Flera såg det som en vinst för familjen, att de kunde spendera mer tid hemma 

och samtidigt vara mer utvilade i umgänget med familjen. En sjuksköterska beskrev detta 

som, “Jag hinner med vardagen. Jag hinner med att hämta mina barn … och vi hinner äta 

och vi behöver inte stressa till träningen, jag hinner med att vara där”. Flera sjuksköterskor 

berättade att de tyckte att det var för krävande att vara småbarnsförälder och att en 

heltidstjänst var svår att kombinera med familjelivet, en sjuksköterska beskrev sina tankar om 

en heltidstjänst så här, “Jag tror faktiskt inte att jag skulle klara det just nu, jag tror att det 

skulle gå ut över min familj och mig, alltså att jag skulle må sämre. Och det är lite för att jag 

inte skulle orka. För alltså, jag var trött innan jag fick barn och så var jag också väldigt trött 

av att jobba heltid”. Ett stort ansvarskännande för familj och barn uttrycktes, de ansåg att det 

var viktigt att vara hemma så länge barnen var små och att barnen kunde spendera mindre tid 

på dagis. Deltidsarbete kunde i vissa fall även vara nödvändigt för att få vardagen att fungera 

praktiskt, med barnomsorg och partnerns arbete.   

 

Tre av sjuksköterskorna använde sig av möjligheten till partiell föräldraledighet och såg det 

som en förmån att kunna arbeta deltid, “Då kände jag att nu har jag jobbat heltid så länge … 

att jag vill unna mig att få vara med barnen från början, för tiden går så fort ändå tills dom 

växer upp så jag kände att… jag ville unna mig det så därför gick jag ner till 75 %...”. 

Möjligheten att ha kvar sin anställning som heltidstjänst och vara tillfälligt föräldraledig en 

viss procent sågs som en förmån och något som var värt att ta vara på när barnen var små. 
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Fritid 

Samtliga informanter tog upp värdet av mer fritid som deltidsarbetet möjliggjorde. De fick 

mer tid till fritidsaktiviter, hushållsarbete och de hann uträtta mer på sin fritid istället för att 

enbart använda den lediga tiden till återhämtning, “Fördelarna är ju att jag känner att jag får, 

som sagt, mer tid hemma, mer tid med barnen, vi kan åka iväg och göra saker på lediga 

dagar“. Likaså nämndes möjligheten att åka bort en längre tid utan att behöva ta semester 

som en möjlighet. Flera sjuksköterskor nämnde även vikten av att få distans till sitt arbete 

vilket en längre ledighet innebar. Fritiden gav möjlighet att hämta nya krafter och gav 

samtidigt perspektiv på arbetet, det upplevdes som viktigt att fylla sin tid med annat än bara 

sjukvården. En sjuksköterska sa såhär om deltidsarbete och fritiden, “Det ger ju också, som 

jag ser det, lite annan utblick än bara sjukvården ... du kan bli så sjukvårdsinriktad så att du 

inte har tid med någonting annat, det upptar din tanke och allting hela tiden“. Möjligheten 

till att vistas ute mer på dagtid och få solljus, framförallt under vintertid sågs som en fördel 

med mer fritid. Tidigare erfarenheter av heltidsarbete var att de inte hann med allt på fritiden 

som till exempel sysslor i hemmet, motion och socialt liv, prioriteringen såg annorlunda ut. 

Heltidsarbete kunde innebära en känsla av press och en sjuksköterska uttryckte det såhär, “Då 

märker man hemma att det blir mer pressat med att hinna med att tvätta och handling och lek 

och allt det här vanliga och sådär... motion och allt sånt som man vill göra”.   

 

Två av sjuksköterskorna upplevde även begränsningar med den extra fritiden som 

deltidsarbetet innebar. Att spendera tid på arbetet med kollegor och patienter sågs som en 

social tillvaro, något som inte alltid fritiden erbjöd i samma utsträckning. För mycket fritid 

kunde även leda till rastlöshet och en känsla av att dagen inte hade något fokus, ”Jag blir ju 

lätt lite rastlös hemma så jag skulle därför kunna jobba lite mera. Det är väl det. Människan 

är ju van att ha en sysselsättning“. 

 

Hälsa 

En av de intervjuade sjuksköterskorna angav hälsoskäl som skäl till deltidsarbete, att hon 

behövde arbeta deltid för att orka ett helt yrkesliv, få utrymme för hälsofrämjande aktiviteter 

och för att få en balans mellan arbete och fritid, ”Jag ser det som av rena hälsoskäl” och 

”Jag får också utrymme för det här hälsobefrämjande som att gå ut och gå promenader, gå ut 

i trädgården och jobba, sånt där som tillför ens själ lite annat”. Andra trodde att de skulle må 

sämre om de arbetade heltid och att en högre tjänstgöringsgrad, framför allt nattetid, 

förknippades med hälsorisker som till exempel cancer, ”Kroppen orkar inte och så finns det 



 

21 
 

ju risk med sjukdomar, man ska ju inte jobba för mycket. Forskning visar ju risk för cancer 

och så. Det är inte bra för kroppen, man behöver ju vila mellan. Det är inte nyttigt”. 

 

Deltid en rättighet eller möjlighet 

Flera reflekterade över huruvida deltid sågs som en rättighet eller möjlighet, och de hade olika 

tankar kring att behöva arbeta heltid. De flesta upplevde att heltidsarbete inte var önskvärt 

med den arbetssituation de nu befann sig i. Arbetets natur var ett skäl till deltidsarbete, och 

några sjuksköterskor reflekterade över om det kunde vara värt att byta arbete för att klara av 

en heltidstjänst. Rätten till föräldraledighet gjorde det möjligt att gå ned i tjänstgöringsgrad 

och utgjorde också ett skäl till deltidsarbete. 

 

Deltid ingen självklarhet  

Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna hade själva valt att arbeta deltid, hälsoskäl och 

rekommendationer kunde också ligga till grund för beslutet, men de flesta upplevde att det var 

självvalt. Några tyckte att de kunde unna sig deltid eftersom de hade den rättigheten på grund 

av små barn och någon tyckte det kändes jobbigt att behöva arbeta heltid igen, ”Jag gruvar 

mig för att jag kanske blir tvingad att jobba heltid... av att jag inte har skäl med 

föräldraledigheten”. För några var möjligheten att arbeta deltid ingen självklarhet och något 

som behövde omförhandlas varje schemaperiod. En av sjuksköterskorna var tvungen att 

arbeta heltid vissa perioder och uttryckte att ”Man är lite livegen”, medan en annan upplevde 

att chefen accepterade deltid även om det fanns önskemål att hon skulle arbeta mer. En annan 

sjuksköterska uttryckte att, ”Jag tycker att alla borde ha rätt att jobba deltid om man vill det, 

alltså med tanke på att vi har det jobb vi har och oregelbundna tider och så där”. 

 

Tankar kring heltid 

En del av sjuksköterskorna kunde tänka sig en högre tjänstgöringsgrad, ”Jag vill egentligen 

jobba mer än 76 %, vill jag, och det har jag gjort tidigare”, men tankarna kring heltidsarbete 

skilde sig åt mellan sjuksköterskorna. För några var heltidsarbete ett önskemål men de kände 

sig samtidigt kluvna till detta och upplevde att de måste finna andra lösningar för att kunna 

klara heltid, andra arbetstider eller ett enklare arbete, ”Jag måste hitta ett annat sätt för att 

kunna gå upp till 100 procent” och ”Det har jag nog tänkt några gånger, om jag skulle byta 

till ett enklare jobb för att kunna jobba heltid”. För en annan fanns ingen möjlighet att arbeta 

heltid, ”Vi får inte jobba heltid, som det är just nu i alla fall. Vi får jobba extra i stället”. 
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Ytterligare en sjuksköterska tänkte att deltid är en ”kvinnogrej” och frågade sig ”Varför 

tänker jag att jag inte ska jobba heltid?”. Hon resonerade även kring det faktum att det kan 

anses som mindre duktigt att arbeta deltid och ansåg att heltid borde vara en möjlighet, 

”Arbetsgivaren har ju ett ansvar att man ska kunna göra ett bra jobb så man ska ju inte 

behöva gå ner i arbetstid för att känna att man ska klara av att göra ett bra jobb”. Att arbeta 

deltid relaterades av en sjuksköterska till olika livssituationer, hon uttryckte att det tidigare 

varit en utmaning att arbeta heltid, vilket hon inte skulle klara nu, ”Då tog jag det som en 

utmaning och tyckte att det liksom var roligt och man gick till jobbet och körde lite slut på sig 

och så var man ledig och vilade upp sig och så gick man till jobbet igen”. 

 

DISKUSSION 

 

Metodologiska överväganden 

Malterud (2009) beskriver att kvalitativa metoder vilar på en hermeneutisk och 

fenomenologisk grund. Teorierna bygger på tolkning, att förstå något, och om att utforska ett 

ämnesområde i dess sammanhang. Forskaren har en aktiv roll i sökandet av ny kunskap och 

ett kunskapsområde blir aldrig fullständigt klarlagt. Målet med kvalitativa metoder kan vara 

att få ett ämne beskrivet av de personer som är direkt berörda, i vår studie var detta 

sjuksköterskorna. För att besvara vårt syfte samlade vi sjuksköterskornas upplevelser, 

erfarenheter och tankar kring ämnet deltidsarbete. Vi tror att en enkät inte skulle fånga upp 

nyanser och ge lika utvecklade svar som intervjuer, vilket var anledningarna till varför vi 

valde kvalitativ metod. Enligt Polit och Beck (2010) kan det vara svårt att med kvantitativ 

metod mäta fenomen av mer psykologisk natur, som till exempel upplevelser och känslor. 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes för att komma i kontakt med informanterna i studien, vi sökte 

deltidsarbetande sjuksköterskor genom e-post, kontakt med avdelningschefer, information på 

arbetsplatsträffar och genom en notis på Vårdförbundets hemsida. De första tio som anmälde 

att de ville delta inkluderades, de som anmälde sig därefter tackade vi nej till. Polit och Beck 

(2010) beskriver att ett bekvämlighetsurval är ett effektivt sätt att rekrytera informanter men 

att det inte alltid är att föredra, det är inte säkert att informationen som samlas in blir varierad. 

Informanterna har en geografisk spridning, de har rekryterats från två olika sjukhus i Sverige 

och från olika kliniker. De har även olika åldrar och olika lång yrkeserfarenhet. Vi tror att 
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detta kan ha bidragit till en variation i den information vi erhållit, liksom att det kan ha 

bidragit till ett rikt resultat och bättre tillförlitlighet och överförbarhet. Enligt Malterud (2009) 

ger variation i urvalet större möjlighet att få variation och nyanser av det ämne som studeras. 

Polit och Beck (2010) beskriver att det inte finns några självklara sätt att bestämma antalet 

informanter till en kvalitativ studie. Hur många informanter som behövs beror på ämnets 

bredd liksom kvaliteten på datan. Vi bestämde på förhand att tio informanter skulle 

rekryteras, då vi ansåg att det borde kunna ge oss ett värdefullt resultat. De sjuksköterskor 

som intervjuades reflekterade och delade med sig av sina tankar och erfarenheter på ett, som 

vi uppfattade det, bra och välformulerat sätt. Vi upplevde att intervjuerna, trots att de i vissa 

fall var tidsmässigt korta, ändå var innehållsrika. Detta är något som kan ha påverkat datans 

kvalitet i positiv bemärkelse enligt Polit och Beck (2010).  

 

Intervjuerna genomfördes med varje informant enskilt. Frågeguiden som utarbetats (se bilaga 

2) användes för att vi skulle beröra samma områden och inte förlora vårt fokus under 

intervjuerna. Vi upplevde att vårt sätt att ställa frågorna kunde skilja sig åt mellan 

intervjuerna, vi blev mer vana efter att ha genomfört ett par intervjuer. Under transkriberingen 

gavs möjlighet att reflektera över intervjun och sättet frågorna ställdes på, vilket kunde leda 

till att formuleringen eller tillfället då frågan ställdes varierade något mellan intervjuerna. 

Som Malterud (2009) menar behöver inte den kvalitativa intervjun på något sätt vara för 

standardiserad. Frågeguiden kan både förändras och anpassas efter situationen, vilket snarare 

kan vara en fördel. Intervjuerna tenderade att bli längre ju fler intervjuer som genomfördes 

vilket kan förklaras av att vi lärt oss hur frågor och följdfrågor kunde användas på bästa sätt 

genom föregående intervjuer. Att intervjuerna spelades in såg vi enbart som en fördel. Polit 

och Beck (2010) beskriver att vissa informanter kan bli för självmedvetna och störas av 

inspelningsutrustning men att det brukar gå över under tiden. Vi upplevde inte att någon av 

informanterna påverkades eller besvärades av att de spelades in. Informanterna hade även 

tillfrågats och godkänt att intervjuerna spelades in. 

 

Kvalitativ innehållsanalys som metod lämpar sig väl för att bearbeta texter från intervjuer, 

tolkningen av texternas innehåll kan göras på flera nivåer. Den som analyserar bör ha en 

förståelse för den kultur som informanterna befinner sig i och tolkingen av en text kan se 

olika ut, beroende på vem som läser texten (Lundman & Graneheim 2012). Vi tror därför att 

det var till vår fördel att vi själva har erfarenhet av sjuksköterskeyrket och den miljö som 

informanterna befinner sig i när vi genomförde vår tolkning av texterna. Denna förförståelse 
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kan också innebära begränsningar (Malterud 2009) vilket vi har försökt ta hänsyn till. Texten 

analyserades med en induktiv ansats vilket lämpar sig väl när området är outforskat eller 

kunskapen om ämnet inte är heltäckande (Elo & Kyngäs, 2008), vi har inte haft några 

hypoteser och har så förutsättningslöst som möjligt analyserat texterna. 

 

Det uppenbara, manifesta, budskapet sammanställs i kategorier, medan det underliggande, 

latenta budskapet kan bilda teman. Ett tema ska svara mot frågan “Hur?” och kan ses som 

innehållets röda tråd (Graneheim & Lundman 2004). Under analysprocessen har vi diskuterat 

ett eventuellt tema till vår studie. Vi har dock upplevt att koder och kategorier i vissa fall varit 

svåra att skilja åt och att de upplevelser och tankar som informanterna uttryckt har varit 

komplexa. Något tydligt tema har därför inte framträtt och vi har valt att inte ta med det i 

resultatet. Kondracki et al. (2002) menar att det ofta kan vara svårare att urskilja det latenta 

budskapet och då vi inte har tidigare erfarenhet av att använda innehållsanalys kan det ha 

bidragit till valet att enbart använda kategorier. 

 

Inklusionskriterierna för ett deltagande omfattade både män och kvinnor. Att endast kvinnor 

deltagit innebär en begränsning i resultatet, eftersom skälen till deltidsarbete kan skilja sig åt 

mellan män och kvinnor. Till exempel fann Kjeldstad och Nymoen (2009) att skälen till 

deltidsarbete kan vara mer komplexa för kvinnorna än för männen. Deltidsarbete är vanligare 

bland kvinnliga sjuksköterskor (OECD 1998) och med ett större deltagarantal kunde det ha 

inneburit större chans att få manliga informanter. 

 

På grund av det geografiska avståndet har intervjuerna genomförts av oss var för sig, något 

som skulle kunna ha inneburit en begränsning då risken var att vi fokuserat på olika ämnen. 

Detta skulle dock även kunna ge en större variation i intervjuerna, och för att säkerställa att vi 

fokuserat på samma ämnen har en frågeguide använts (se bilaga 2). De intervjuer vi 

genomfört har varierat i längd, mellan 10 och 30 minuter. Detta kan bero på att informanterna 

haft olika mycket att berätta om sina upplevelser, men vi tror även att det kan bero på att vi 

inte har tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer och att det kan ha inneburit en 

begränsning, framför allt i de inledande intervjuerna. 

 

I några fall har informanterna varit sjuksköterskor som en av oss arbetar med. Vi tror att detta 

kan ha inneburit en begränsning. Dels genom risken att informanten inte velat dela alltför 

känslig information med en kollega och dels genom risken att de, medvetet eller omedvetet, 
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utelämnat information som de förutsatt att vi redan vet. Malterud (2009) menar att intervjuer 

med likasinnade, i det här fallet arbetskollegor, innebär en risk för att informationen endast 

överensstämmer med förförståelsen. Vi har varit medvetna om dessa risker och försökt att i 

möjligaste mån bortse från förförståelsen och ställt samma frågor till samtliga informanter, 

oavsett om de varit arbetskollegor eller inte. 

 

Vidare har vi under analysprocessen, när intervjuerna transkriberats och analyserats till koder, 

upplevt att flera koder passade in under flera kategorier. Eftersom skälen, möjligheterna och 

begränsningarna med deltidsarbete samverkat och till viss del varit beroende av varandra har 

det varit svårt att skilja dem åt. Enligt Lundman och Graneheim (2012) bör detta undvikas, 

men eftersom det gäller människors upplevelser kan data ibland passa in under flera 

kategorier. Att vi inte har tidigare erfarenhet av att använda kvalitativ innehållsanalys, 

identifiera koder och skapa kategorier, kan även det ha inneburit en begränsning i resultatet. 

Som Lundman och Graneheim (2012) beskriver så kan resultatet blir mer sammanhängande 

och korrekt om den som analyserar har erfarenhet av detta.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av genomförda intervjuer visade på en mängd olika skäl till deltidsarbete och att 

flera faktorer ofta samspelade med varandra, med andra ord var det sällan endast ett skäl som 

gav förklaringen till deltidsarbetet. Detta innebar att det var svårt att säga vilket som var det 

vanligaste skälet och ingen rangordning har gjorts i vårt resultat, vilket inte heller var syftet 

med vår studie. Vissa skäl var dock mer återkommande i intervjuerna och berördes av en stor 

del av sjuksköterskorna vilket har diskuterats vidare nedan. Liksom i Jamieson et al. (2007) 

studie visade således vårt resultat att det fanns många olika anledningar till varför 

sjuksköterskor arbetade deltid. 

 

Som Jamieson et al. (2007) diskuterade är det viktigt att förstå skälen till varför så stor del av 

sjuksköterskorna arbetade deltid. I deras studie framkom det att familjen var ett starkt skäl till 

att arbeta på en lägre tjänstgöringsgrad, men fynden var mer komplexa än så. Orsaker som 

skiftarbete, en hög arbetsintensitet och en åldrande yrkeskår gör att deltidsarbete troligtvis 

kommer att fortsätta vara vanligt förekommande så länge ingen förändring sker. En 

heltidtjänstgöring kan av sjuksköterskor uppfattas som ett hot mot dennes psykiska, fysiska 

och sociala välmående. Moustaka och Constantinidis (2010) menar att stressfyllda situationer 
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är en del av sjuksköterskans arbete, men den mer generella stressen på arbetsplatserna som 

beror på faktorer i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan leda till utbrändhet och ökad 

personalomsättning. 

 

Arbetssituationen med påfrestande arbetsbelastning, höga krav och stress var skäl som hade 

stor betydelse för varför sjuksköterskorna i vår studie arbetade deltid, även om arbetet trots 

det också upplevdes som lärorikt och givande. Att deltidsarbetet gav fler lediga dagar och 

längre sammanhängande ledighet med möjlighet till återhämtning i större utsträckning än en 

heltidstjänst, var något som samtliga sjuksköterskor berörde under intervjuerna. Hög 

arbetsbelastning och återhämtning var således viktiga skäl till deltidsarbete vilket stämde 

överens med Jamieson et al. (2007) studie där skiftarbete och ett högt arbetstempo var viktiga 

motivationsfaktorer för deltidsarbete, då dessa faktorer medförde att ledigheten var nödvändig 

för att bevara hälsan. 

 

Resultatet överensstämde även i att familjen utgjorde ett viktigt skäl till deltidsarbete, flera av 

de sjuksköterskor som intervjuades valde att gå ned i tjänstgöringsgrad efter att de fått sitt 

första barn. Även i studien av Whittock et al. (2002) utgjorde familj och barnomsorg det 

vanligaste skälet till deltidsarbete, både hos kvinnliga och manliga sjuksköterskor. Fler 

kvinnor än män arbetar som sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2012) och i denna studie deltog 

endast kvinnor. Män tenderade dock att arbeta deltid i högre utsträckning om de var anställda 

på en traditionellt kvinnodominerad arbetsplats enligt Kjeldstad och Nymoen (2009). Samma 

studie visade även att kvinnor i högre utsträckning än män arbetade deltid på grund av familj 

och arbete i hemmet. Än idag kan kvinnans traditionella roll som den som har huvudansvaret 

för barn och hushåll sannolikt påverka anledningarna till deltidsarbete. 

 

Att åldern skulle vara ett skäl till deltidsarbete är inget som tydligt framkommit i vårt resultat, 

även om någon nämnt att det blivit svårare att återhämta sig med åldern samt att det skulle 

vara svårt att orka arbeta heltid till pensionen. Utifrån Kjeldstad och Nymoens (2009) artikel, 

där ålder var en vanlig orsak till varför männen arbetade deltid, skulle resultatet kunna sett 

annorlunda ut om någon manlig sjuksköterska deltagit i studien. 

 

Majoriteten av deltagarna hade själva valt en lägre tjänstgöringsgrad. Upplevelsen av 

deltidsarbete kan i stor utsträckning påverkas av om tjänstgöringsgraden var självvald eller 

inte. Att ha en tjänstgöringsgrad som är självvald kan enligt Burke (2004) förknippas med 
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större arbetstillfredsställelse och mindre risk för ohälsa. Huruvida det faktum att de själva valt 

deltid direkt kunde relateras till arbetstillfredsställelse var inget som framkom i vårt resultat. 

Enligt Vårdförbundets undersökning (Vårdförbundet 2011) var den vanligaste orsaken till 

deltidsarbete andra arbetstider, eftersom många upplevde att de inte hade tid med varken 

arbetsuppgifter eller fritid. De som arbetade deltid var även mer nöjda med sina arbetstider än 

de som arbetade heltid. Arbetstider var något som återkom i samtliga av våra intervjuer och 

de flesta ansåg att ett heltidsschema skulle bli för tufft. Vårt resultat visade även att de flesta 

var nöjda med att arbeta deltid, men även att några av sjuksköterskorna var kluvna till 

deltidsarbetet. För en av sjuksköterskorna fanns ingen möjlighet att få heltidsarbete och en 

annan uttryckte en önskan om att arbeta heltid, men att det skulle krävas andra arbetstider för 

att det skulle vara möjligt. 

 

En vanligt förekommande begränsning med deltidsarbetet var den ekonomiska faktorn, vilket 

samtliga informanter nämnde i intervjuerna. Att deltidsarbete innebar ekonomiska 

begränsningar var något som även Jamieson et al. (2007) funnit och att arbeta extrapass kunde 

vara ett sätt att kompensera det ekonomiska bortfallet. Även i vårt resultat visade det sig att 

möjligheten att kunna arbeta extrapass ansågs positiv. De ekonomiska begränsningarna 

innebar lägre inkomst, sämre sjuklön och sämre pension. Flera av sjuksköterskorna uttryckte 

att det handlade om att prioritera vad som var viktigast, väga för eller emot, och tyckte därför 

att det ändå var värt att arbeta deltid. I studien av Jamieson et al. (2007) hade en stor del (29 

%) av deltagarna flera arbeten vilket var en anledning till att de arbetade deltid. Detta 

framkom inte i vårt resultat, ingen av sjuksköterskorna uppgav att de hade flera anställningar. 

I nämnda studie framkom inte vilken tjänstgöringsgrad sjuksköterskorna hade, vilket kan 

påverka behovet av och möjligheten att ha flera arbeten. I vår studie varierade 

sjuksköterskornas tjänstgöringsgrad mellan 75 % - 90 % vilket, enligt vår uppfattning, inte 

gav så mycket utrymme till ytterligare ett arbete. Flera sjuksköterskor angav dock att 

möjligheten till att arbeta extra arbetspass fanns. Kulturella och ekonomiska skillnader mellan 

länderna kan möjligen också vara orsaker till att resultaten skiljer sig åt i detta avseende. 

 

Både Jamieson et al. (2008) och Whittock et al. (2002) fann att deltidsarbete förknippades 

med sämre kunskaps- och karriärutveckling. Även i vårt resultat framkom det att deltidsarbete 

upplevdes ge sämre yrkesutveckling. Vårt resultat visade dessutom att deltidsarbetet kan 

innebära begränsningar genom att ny information och nya beslut missas, samt att 

patientkontinuiteten upplevdes sämre. Den sociala gemenskapen påverkades också då 
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sjuksköterskorna upplevde att de inte kom in i arbetsgemenskapen och lärde känna kollegorna 

lika bra eftersom de var mer frånvarande från arbetsplatsen. Även detta överensstämde med 

de resultat som Jamieson et al. (2008) funnit, där sjuksköterskorna upplevde det som svårt att 

ta del av information, de saknade kontinuitet i vården och de upplevde ett utanförskap på 

arbetsplatsen. Den sociala gemenskapen kunde dock även upplevas förbättrad, vilket en 

sjuksköterska i vår studie uttryckte, eftersom deltidsarbetet gjorde att hon hade mer ork och 

bättre tålamod. Deltidsarbete innebar även en möjlighet att studera vilket motiverade valet av 

tjänstgöringsgrad för ett par av sjuksköterskorna, något som också Jamieson et al. (2007) 

resultat visade. Att studera ansågs som svårt att kombinera med ett heltidsarbete. 

 

Implikation i arbetsliv och hälsa 

Resultatet av vår studie ökar förståelsen för vilka skäl som kan ligga till grund för att 

sjuksköterskor arbetar deltid. Skälen till deltidsarbete kan finnas utanför arbetsplatsen och 

bero på bland annat familj, arbete i hemmet och studier. Resultatet visar dock att arbetsmiljön 

har stor betydelse. Hög arbetsbelastning, stress och oregelbundna arbetstider var 

arbetsmiljöproblem som hade betydelse för sjuksköterskornas deltidsarbete och vissa hävdade 

att de skulle må sämre och riskera sin hälsa om de arbetade heltid. För företagssköterskan och 

företagshälsovården kan denna kunskap vara till nytta i arbetsmiljöarbetet. Hapell et al. 

(2013) menade att det var viktigt att förstå vad i arbetsmiljön som upplevdes som stressande 

och likaså att det var av betydelse att involvera sjuksköterskorna i arbetet med att reducera 

den arbetsrelaterade stressen. Vi anser att om den arbetsrelaterade stressen kan minskas och 

hanteras på rätt sätt så är det ett steg i rätt riktning mot ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.   

 

Arbetstidsfrågan är en komplex fråga utan några enkla svar. Om bristande arbetsmiljö eller 

påfrestande arbetstider är en bidragande omständighet till att så många sjuksköterskor arbetar 

deltid är det viktigt att beskriva varför och få en ökad kunskap kring ämnet. Enligt Jones 

(2005) påverkade en hälsosam arbetsplats inte enbart individen positivt, utan hela 

organisationen genom att till exempel minska kostnader relaterade till personalomsättning. 

 

Om heltidsarbete ska kunna vara en möjlighet för sjuksköterskor, inte enbart en rättighet, 

krävs kunskap om vilka faktorer som påverkar valet av tjänstgöringsgrad. Forskning om 

varför sjuksköterskor arbetar deltid har, enligt vår vetskap, inte gjorts i någon större 

omfattning. Samtidigt är detta ett aktuellt ämne då Vårdförbundets medlemsundersökning 
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visat att en stor del av medlemmarna arbetar, eller vill arbeta, deltid. För att bättre kunna 

förstå orsakerna till varför sjuksköterskor arbetar deltid och hur arbetsplatserna ska utformas 

för att möjliggöra ett hälsosamt arbetsliv, är det vår uppfattning att det behövs mer forskning i 

ämnet. 

 

SLUTSATS 

 

Skälen till varför sjuksköterskor arbetade deltid var många och komplexa, det fanns inte ett 

specifikt skäl som gav en förklaring. De möjligheter och begränsningar som sjuksköterskorna 

upplevde med deltidsarbetet var ofta sammansatta och svåra att skilja åt. Flera faktorer kunde 

ha betydelse för deltidsarbetet, som till exempel arbetsbelastning, stress, möjlighet till ledig 

tid, familj, studier, ekonomi och arbetstider. Mer ledig tid och därmed möjlighet till 

återhämtning var viktiga skäl till deltidsarbete som framkom i resultatet. Sjuksköterskorna 

som deltog visade ett stort ansvarskännande, både yrkesmässigt och privat. De var måna om 

att göra ett bra jobb och prestera på arbetet samtidigt som flera tog ett stort ansvar för familjen 

och hemmet, något som möjligen kan leda till att behovet av återhämtning ökar. Överlag 

upplevde sjuksköterskorna mest möjligheter och betraktade deltidsarbetet i regel som positivt, 

något som sannolikt berodde på att de flesta själva valt att arbeta deltid. Resultatet från denna 

studie ökar kunskaperna om vilka skäl som kan ligga till grund för deltidsarbete hos 

sjuksköterskor, något som bör ha betydelse i strävan mot hälsosamma arbetsplatser.  

 

 

 

 

. 
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UMEÅ UNIVERSITET           Datum: 2013-04-04 

Institutionen för omvårdnad 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 
 

Vi vänder oss till Dig för att vi undersöker orsaker till varför så många 

sjuksköterskor arbetar deltid. Statistik från Vårdförbundet 2011 visar att 40 % 

av alla sjuksköterskor arbetar deltid och att en stor del av de som arbetar heltid 

vill gå ned i tjänstgöringsgrad. Kunskapen om orsakerna till deltidsarbete är 

viktig då det berör en så stor yrkeskår som sjuksköterskekåren. För att få djupare 

kunskap om orsakerna till att inte arbeta heltid planerar vi att intervjua 10 

deltidsarbetande sjuksköterskor. Frågorna vi kommer att ställa handlar om Ditt 

arbete och orsaker till varför Du jobbar deltid. Intervjuerna kommer att 

genomföras under vecka 15-17. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska få med all information. 

Intervjuerna beräknas ta ungefär 30-60 minuter. Du kan när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande i studien eller välja att inte svara på någon fråga utan att 

Du behöver motivera varför. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt 

och vi kommer inte att registrera namn eller andra personuppgifter på deltagarna 

i studien. I resultatet kommer vi inte att ta med någon information som gör att 

enskilda deltagare kan bli igenkända eller identifierade. 

 

Vi som genomför studien är båda sjuksköterskor och blivande 

företagssköterskor. Nu läser vi ett magisterprogram i Arbetsliv och Hälsa med 

inriktningen företagssköterska vid Umeå Universitet och detta är vårt 

examensarbete som beräknas vara klart i juni 2013. Under arbetets gång har vi 

handledning av en erfaren forskare från vår institution. 

 

Deltagande är helt frivilligt. Välkommen att höra av Dig till oss vid frågor eller 

för att planera in en tid för intervju. 

 

 

Emeli Möller   Karin Sjöö  

Tel: 070-3690899                  Tel: 070-4301567 

Mail: emigre03@student.umu.se         Mail: kasj0023@student.umu.se 

 

Handledare: 

Berit Lundman, professor emerita 

Tel: 090-786925 
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Strukturen i följande frågeguide baseras på Jacob och Furgerson (2012) artikel. Utöver de 

frågor som presenteras kan följdfrågor komma att ställas utifrån det som framkommer i 

intervjun. 

 

Vi inleder intervjun med att vi berättar lite kort om oss själva, att vi är sjuksköterskor som nu 

läser till företagssköterskor, och att studien utgör vårt examensarbete. Vi informerar om syftet 

med studien (att vi vill undersöka varför så många sjuksköterskor arbetar deltid) samt varför 

vi valt att studera just detta ämne (för att deltidsarbete är vanligt men att det finns lite 

forskning kring ämnet). Vi informerar om att personen kommer att vara anonym och att inga 

persondata kommer att finnas med i rapporten. 

 

Vidare upplyser vi om vad informerat samtycke innebär, att deltagande är frivilligt, att 

personen har rätt att inte svara på frågor samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

utan att motivera varför. Tydligt samtycke ska finnas från personen innan vi går vidare. 

Därefter berättar vi hur intervjun kommer att gå till, att tiden beräknas bli maximalt en timme 

och att personen när som helst kan avbryta eller välja att inte svara på en fråga.  

Intervjun inleds med några allmänna frågor om personen och dennes bakgrund, för att få en 

bild av personen och för att försöka etablera ett förtroende. 

 

Ålder? 

Arbetsplats? 

Har du fast anställning eller vikariat? 

Hur länge har du arbetar som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat deltid? 

Hur många procent arbetar du?  

Har du tidigare haft heltidstjänst? 

 

Hur upplever du ditt arbete?  

Skulle du vilja berätta för mig varför du arbetar deltid? 

Har du själv valt att arbeta deltid? 

Hur nöjd är du med att arbeta deltid? 

Skulle du vilja berätta om fördelarna med att arbeta deltid?  

Skulle du vilja berätta om nackdelarna med att arbeta deltid?  

Hur ställer du dig till att arbeta heltid? 

Vad kan du tänka dig för nackdelar med att arbeta heltid?  

Ser du något problem med deltidsarbete?  

Är det något mer du skulle vilja ta upp, som du tycker att jag borde veta? 

Exempel på följdfrågor: Hur tänker du...? Kan du utveckla...? Kan du berätta mer...?  

 

Som avslutning informerar vi kort om hur vi planerar att gå vidare med studien, att 

intervjuerna ska analyseras av oss författare och sammanfattas i en rapport. Vi tackar därefter 

personen för medverkan och informerar om att vi eventuellt kommer ta kontakt igen för att 

förtydliga någon fråga eller för att ställa kompletterande frågor. Vi informerar även om att de 

kan höra av sig till oss vid eventuella frågor. 

 

 


