
  

Introduktion  

Vi spenderar en stor del av vårt liv på arbetet. Fyra femtedelar av arbetskraften arbetar inte 

traditionell arbetsvecka. Allt mer arbete sker på udda för att passa samhällets, företagens och 

arbetstagarnas behov (Håkansson & Isidorsson 1997). Vård-och omsorg, transport samt hotell 

och restaurangbranscherna sysselsätter flest av de 900 000 skiftarbetande i Sverige. Män 

arbetar heltid, övertid och natt i större utsträckning än kvinnor medan kvinnor arbetar mer 

deltid, skift och kväll än män (SCB 2012). Krav från arbetet och hemmet kan störa varandra 

och ge ohälsosam stress (Nylén, Melin & Laflamme 2007). Arbetstidslagen reglerar 

arbetstidens förläggning och längd, lagen innehåller också bestämmelser om veckoarbetstid, 

nattarbete och övertid. Vårt eget inflytande över arbetstiden spelar stor roll för välbefinnandet, 

den kan ge positiva hälsoeffekter och bättre balans mellan arbete och sociala livet (West et al. 

2011; Åkerstedt et al. 2012). Neddragningar inom vården med färre vårdplatser men kanske 

sjukare patienter medför hög arbetsbelastning. Vården pågår 24 timmar per dygn och kräver 

bemanning dessa tider. Det senaste decennierna har hälso och sjukvården förändrats, med mer 

arbete som sker på kortare tid till lägre kostnad. Effektiviseringstanken inom sjukvården pågår 

hela tiden med förändringar och omorganisationer. Konsekvenserna blir ökad press med stress 

för personalen och missnöje med arbetsmiljön, arbetstiderna och minskad trivsel. 

Arbetstidsscheman med möjlighet att lägga sitt eget schema löser delar av bemannings 

problematiken (Begat et al. 2005). 

 

Bakgrund 

 

Hälso och sjukvård 

Dagens sjukvård i Europa möter stora utmaningar med ökande kostnader. Avancerad 

teknologi med dels mindre invasiva kirurgiska ingrepp minskar behovet av sluten vård. 

Samtidigt utvecklas nya medicinska och kirurgiska metoder med ökat behov av personal med 

hög kompetens dygnet runt (Aiken et al. 2002; Begát et al. 2005). I Sverige fanns 25 600 

vårdplatser år 2011, en minskning med 600 platser de sista fem åren. Detta har lett till fler 

överbeläggningar. Under 2011 blev ungefär lika många inlagda på sjukhus som 2007, men de 

var generellt sjukare (Socialstyrelsen 2013). 

Hälso och sjukvården i Sverige präglas alltmer av arbete under hög press med stor 

arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter. Det krävs att alla arbetar effektivare, gör mer med 

bättre kvalité till lägre kostnad. Resultatet blir minskade möjligheter för återhämtning, 



 

 

 

 

 

2 

reflektion och ökad stressrelaterad ohälsa (Bégat et al. 2005; Gibb et al. 2010). En stressfaktor 

för många vårdare finns i att dagligen möta lidande och död och tvingas hantera detta 

(Poissonnet &Véron 1999; Purcell et al 2011). Om vårdpersonal som är den viktigaste 

resursen saknas eller är bristfällig kommer inte vården som helhet att fungera. Det finns behov 

av en långsiktig plan för personalförsörjning utifrån åldrande befolkning och dess sjuklighet 

samt kunskap om framtida tillgång på personal. Personalekonomi handlar om hushållning 

med mänskliga resurser som mäts i sjukfrånvaro, hälsa, rehabilitering och personalomsättning 

(Aiken et al 2002; Johansson & Johrén 2011). Aiken et al (2002) beskriver att 

sjuksköterskeyrket är en kvinnodominerad yrkeskår trots ökad rekrytering av män under 

senaste årtiondena. Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta höga arbetskrav och höga nivåer 

av stress (Winwood et al. 2006; Bégat et al. 2005). Klimatet på arbetsplatsen och möjligheten 

till kompetensutveckling är avgörande för trivsel med yrket liksom mening, kompetens, 

självbestämmande och påverkansmöjligheter. Problem med hög omsättning och brist på 

sjuksköterskor finns i flera länder och medför brister i utvecklingen av verksamheten och 

omvårdnaden (Aiken et al. 2002; Gardulf et al. 2005). Många arbetstimmar, arbetsstress och 

brister i samarbetet mellan personal ökar vårdrelaterade infektioner och misstag (Purcell et al. 

2011; Caruso 2013).  

 

Hälso och Sjukvård i Västerbotten 

I Västerbotten finns, regionsjukhus i Umeå och länsdelssjukhus i Skellefteå och Lycksele. 

Antalet anställda i Västerbottens läns landsting (VLL) uppgick år 2012 till ca 9 753 personer. 

Av dessa är 2 750 sjuksköterskor. Av de anställda år 2012 var 78 % kvinnor och medelåldern 

för dessa var 46,8 år för männen var medelåldern 46,1 år. Kostnad för inhyrd personal under 

2012 uppgick till 68 miljoner kronor, varav 1 miljon för sjuksköterskor (VLL 2013 a ). Inom 

VLL finns ca 44 verksamheter av akutavdelnings karaktär, vilket innebär varierande 

belastning över dygnet och året. En åldrande befolkning, stora pensionsavgångar och 

minskade ungdomsgrupper är faktorer som påverkar även vårt län (FHI 2012). Bristen på 

sjuksköterskor och framförallt specialistutbildade sjuksköterskor är stor.    

VLL ingår i ett internationellt nätverk för hälsofrämjande arbetsplatser. Detta bygger på 

hälsoarbete integrerat i hela verksamheten som i verksamhetsmål, verksamhetsplan, ledning, 

kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Syftet är att möjliggöra för 

arbetstagarna att utveckla god hälsa, hälsosamma beteenden, delaktighet och uppmuntran till 
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personlig utveckling, samt uppmärksamma kollegors hälsa och hur arbetstagare mår på 

arbetet (ENWHP 2013; VLL 2013a). 

 

Skiftarbete 

Skiftarbete har setts som ett problem och en orsak till störd sömn. Vid nattskiftsarbete blir 

sömnen försämrad och personen sover mindre då tidiga arbetsskift följer på kvällsskift. Detta 

innebär dock inte att personen har eller får sömnproblem (Åkerstedt et al. 2002; Winwood et 

al. 2006). System med individuellt anpassade arbetstider inom kvinnodominerande yrken ökar 

trycket att anpassa arbetstider utifrån familjens behov och önskemål till skillnad från 

mansdominerade yrken där verksamhetens behov styr arbetstiderna (Tullberg 2003). Med 

minst en av föräldrarna arbetande i skiftarbete kan scheman anpassas så att barnen behöver 

auktoriserad barnpassning i mindre grad (Täht & Mills 2012).  Skiftarbetare kan ha 

svårigheter att förena arbete med familj och fritid (Danielsen 2013). Täht & Mills (2012) fann 

att familjerelationen påverkades både positivt och negativt av skiftarbete och förekomsten av 

konflikter kunde öka. En positiv effekt där kvinnan arbetade skift var att fäder blev mer 

engagerade och tog ökat ansvar för barnen (Täht & Mills 2012). Kvinnliga sjuksköterskor 

som hade familj hade sämre möjligheter till återhämtning, på grund av ansvaret och 

engagemanget för familjen och hemmet, jämfört med de som var ensamboende (Winwood et 

al. 2006). Vården bedrivs 24 timmar per dygn, vilket medfört att det ansetts nödvändigt med 

skiftarbete i två- eller tre-skift (Yuan et al. 2011; Chan 2008 ). Sjuksköterskor som arbetade 

natt eller roterande skift hade sämre hälsa, mer frånvaro sämre arbetstillfredställelse, fick för 

lite sömn ökad stress och utmattning i jämförelse med arbete enbart dagtid. 

Sjuksköterskeyrket har hög förekomst av stress och svårigheter att ta raster och pauser 

(Saksvik-Lehouillier et al. 2012; Yuan et al. 2011).  Åkerstedt (1997) fann att flexibla 

arbetsscheman uppskattades av personal inom vården, ökade arbetsmotivationen samt bidrog 

till ökad trivsel. Studier har visat att sjuksköterskor som arbetade natt eller roterande skift 

hade sämre mental och/eller somatisk hälsa, mer frånvaro, sämre arbetstillfredsställelse, fick 

för lite sömn, ökad stress och utmattning i jämförelse med arbete enbart dagtid.  
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Stress 

Arbetsrelaterad stress definieras som fysiska och emotionella symptom som uppkommer när 

kraven i arbetet inte motsvarar förmåga, resurser eller behov hos anställda (Danielsson et al. 

2012; Yoon & Kim 2013). Stress är en risk för hälsan när den pågår under lång tid. På sikt 

kan detta leda till depression, post-traumatiskt stress syndrom, kronisk utmattning, kronisk 

smärtsyndrom, kärlsjukdomar och diabetes (Danielsson et al. 2012). Långvarig stress kan leda 

till utbrändhet, men redan innan det har hänt kan personen uppfatta ett par tydliga kroppsliga 

varningstecken som innebär att belastningen behöver reduceras för att undvika utveckling av 

utbrändhet. De vanliga symptomen är spänningsvärk i nacke och rygg, mag- och 

tarmproblem, hjärtklappning, sömnstörning, koncentrations svårigheter, irritation och 

panikkänslor (Sandrine 2011). Stress är ofta en naturlig del av arbetslivet. Bristande eller 

felaktigt socialt stöd eller dåligt arbetsklimat kan leda till arbetsrelaterad stress. Detta kan leda 

till stora negativa konsekvenser som börjar med ångest och rollosäkerhet som ger negativt 

arbetsresultat och patientsäkerhets risker, ökad frånvaro, depression och emotionell 

utmattning (Yoon och Kim 2013; Purcell et al. 2011). Ökade administrativa uppgifter och 

organisatoriska begränsningar ger mer stress än direkt patientvård (Gibb et al 2010). Fler 

arbetstagare i Sverige (38 %) än i övriga Europa (22%)  lider av arbetsrelaterad stress 

(Holmgren et al. 2013). Kvinnor har ytterligare en riskfaktor; relationsstress som handlar om 

omsorgen av närstående och familj. Kvinnor arbetar fler timmar i hemmet än män, detta ger 

dem mindre tid för återhämtning och rekreation. Stress i arbetet, bristande socialt stöd, dålig 

självtillit och dålig copingförmåga samt individens sätt att klara påfrestningar då resurser tas i 

anspråk i samband med stress, ger sämre livskvalitet och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom 

(Orth-Gomér 2012). 

 

Sömn 

Störd sömn är ett av våra största folkhälsoproblem. Inom EU är svenskarna de som sover 

minst och har hög stressnivå i vardagen (Petersen et al. 2013). Sömnen är viktig för kroppens 

återhämtning, hantering av stress, bevarandet av hälsa och välbefinnande (Danielsson et al. 

2011). Det som ger sömnkvalitet är djupsömnen. Att ha bra sömn innebär inte enbart ett visst 

antal timmars sömn, viktigare är god kvalité på den sömn som erhålls. Skiftarbetande sover 

ofta på dagtid då kroppen är inställd på vakenhet och det medför sämre sömnkvalitet än 
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nattetid (Chan 2008). Personer med högre stress och mer tankar på arbetet vid läggdags får 

otillräcklig sömn och svårigheter att vakna följande morgon (Petersen et al. 2013). 

En studie där forskarna följt 15 personer under två år visar att otillräckligt med sömn < 6 tim, 

tankar på arbetet under fritiden och höga arbetskrav är riskfaktorer för senare utbrändhet 

(Söderström et al. 2012). Akut eller kronisk sömnbrist medför försämringar i minne, 

reaktionstid, vaksamhet, psykomotorisk koordination, informationsbearbetning och förmåga 

att fatta beslut (Trinkoff et al. 2011). Forskning visar att en så kort tids sömn som 20- 30  

minuter s.k. powernap kan ge ökad energi och ökad vakenhet, vilket kan vara av godo vid 

nattarbete. Vilan mellan två på varandra följande arbetspass på 8 timmar är en alltför liten 

mängd då minst 10 timmar behövs för att tillfredställa grundläggande sömnbehovet. 

Forskning visar också behov av mer kunskap om sömn och sömnproblem för att tidigt hitta 

strategier för hantering av sömnproblem (Webb 2008; Åkerstedt et al. 2002). 

 

Lokalt utvecklingsarbete med arbetstidsmodeller 

Innan införandet av de tre arbetstidsmodellerna som idag används inom VLL, fanns fler än 30 

olika modeller. Modellerna hade både negativa och positiva delar. Idén var att behålla de 

fördelar som fanns med flexibel bemanning utifrån verksamhetens behov, låta personalen få 

möjlighet att påverka sina arbetstider, en god arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare. 

Samtidigt förespråkades kostnadskontroll, minskat vikariebehov och övertid. En arbetsgrupp 

tillsattes för att utforma nya modeller som blev tre till antalet. I dag har de flesta vård- 

avdelningarna på alla tre sjukhusen valt någon av arbetstidsmodellerna 1,2 eller 3. Eftersom 

många sjuksköterskor börjar ha speciella uppgifter som utförs dagtid blir det färre som ska 

dela på dygnets alla timmar i ett fungerande schema (Olofsson 2013). För att få en klar bild av 

hur sjuksköterskor uppfattar arbetet beroende på den arbetstidsmodell de arbetar efter är det 

viktigt att klarlägga olika aspekter som de 2 modellerna i föreliggande studie medför, dessa 

beskrivs kortfattat nedan. 

 

Modell 1 

Modellen passar bäst där kontinuiteten i bemanningen är viktig och behov av återhämtning är 

stor. Personalen arbetar i de flesta fall utifrån ett fast schema. Det innebär arbete 2-4 dagar 

och ledighet 2-4 dagar, modellen kan modifieras utifrån verksamhetens behov och ger mer tid 

för återhämtning än traditionellt schema. Antalet fridagar är fler än i ett traditionellt schema 
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och arbetsdagarna mer jämt fördelade. Den totala tiden består av schemalagd arbetstid, 

bufferttid (icke schemalagd arbetstid) och förtroendetid (egen tid). Ny personal kan ingå i 

modellen efter avslutad inskolning, timavlönade samt visstids anställda kan inte delta i 

modellen (VLL 2013 b).   

 

Modell 3 

Den här modellen kan användas i alla verksamheter. Modellen består av verksamhetsanpassat 

önskeschema där personalen önskar/anger hur de vill arbeta, passlängd kan variera inom 

arbetstidslagens ram och omfatta dygnets alla timmar. Önskemålen sammanställs och 

korrigeras efter bemanningskraven. Personalen kan önska veto för att förstärka t.ex. önskan 

att vara ledig en speciell dag eller helg. Nyanställda och vikarier kan ingå efter avslutad 

inskolning. 

 Schemaläggning sker i tre steg, mina önskemål, diffkorrigering och färdigt schema (VLL 

2013 b). 

 

Syfte 

Studiens syfte var att kartlägga och jämföra sjuksköterskors uppfattningar av två olika 

arbetstidsmodeller i relation till arbetstider, hälsa samt möjlighet till återhämtning 

 

Material och metod 

 

Deltagare  

Populationen var sjuksköterskor som arbetar inom VLL i modell 1 eller 3.  Avdelningar med 

arbetstidsmodell 2 har valts bort eftersom det är få enheter som använder denna modell. 

 

Datainsamling 

Data har samlats in med hjälp av enkät med sammanlagt 217 frågor som tidigare använts i 

studier vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Frågorna handlar om hur personen upplever 

sina arbetstider och sin arbetsmiljö som sömn, återhämtning, fritid, socialt liv, depression, 

utbrändhet, trötthet, värk, mage/tarm/psykiska besvär, egen hälsoskattning, frånvaro från 

arbetet och användning av läkemedel. Flervalsfrågor som besvaras med upp till sex olika 

svarsalternativ t.ex. från “mycket bra” till “mycket dåligt”, “mycket nöjd” till ”mycket 
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missnöjd”.  En del frågor besvaras på en skalstege från “aldrig” till “alltid eller med “ja” eller 

“nej”. Andra frågor har ett intervall mellan “instämmer helt” till “instämmer inte alls” 

(Kecklund et al. 2006).  

Enkäten består av flera delar och då den använts tidigare innebär att validiteten stärkts. I 

aktuell studie gjordes initialt en pilotstudie på två avdelningar och efter det exkluderades 

några frågor som handlade om före och efter införande av periodplanering av arbetstider inom 

polisväsendet. Även deltagarnas längd och vikt uteslöts. I den nya versionen inkluderades 

också frågan om vilken arbetstidsmodell den svarande arbetar på och om det fanns möjlighet 

till powernap.  

I överföringen av frågorna till databasen föll svarsalternativen bort i fråga 37, då frågan fick 

en helt ny innebörd exkluderades frågan (Bilaga 1). 

 

Procedur 

Studien är en tvärsnittstudie. Urvalet har genomförts i flera steg eftersom ett slumpmässigt 

urval skulle kräva en lista på samtliga sjuksköterskor som arbetar i arbetstidsmodell 1 och 3, 

den möjligheten har inte funnits. 

I steg ett var alla landstingets verksamheter inom slutenvården på alla tre sjukhus i 

Västerbotten inräknade, steg två innebar att avdelningar med arbetstidsmodell 1 respektive 3 

valdes ut. I steg tre gjordes ett urval av avdelningar med sjuksköterskor som arbetar i 

arbetstidsmodell 1 eller 3.  

Informationen om vilka avdelningar inom VLL som har en viss modell erhållits genom 

personlig kontakt med arbetsmiljöstrateg Ulla Olofsson. Avdelningscheferna kontaktade s  

eller i vissa fall sektionscheferna, för att få tillstånd att dela ut enkäterna till sjuksköterskorna 

under arbetstid. I samband med detta fick cheferna information om syftet med studien. Med 

deras hjälp och VLL’s årsredovisning har vi information erhållits om hur många 

sjuksköterskor som arbetar i de valda arbetstidsmodellerna och på de olika avdelningarna. 

Den första omgången var en provomgång då enkäter lämnades ut till fem sjuksköterskor vid 

två avdelningar. Vid den andra omgången tillfrågades sjuksköterskor som arbetade på aktuella 

avdelningar vid NUS om de ville delta i studien. I samband med utdelningen av enkäterna 

informerades om syftet med studien vid varje enhet och att den ingick i en magisterexamen. 

Detta skedde under en eftermiddag för att ha möjlighet att träffa de som arbetade förmiddags- 

och eftermiddags- passet. Distributionen av enkäten skedde så att 3-5 enkäter gavs till 
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sjuksköterskor på avdelningar med färre antal (<10) sjuksköterskor som hade arbetstidsmodell 

1 respektive 3 medan vi på avdelningar med fler (>40) sjuksköterskor delade ut 6-10 enkäter. 

I samband med att enkäterna delades ut lämnades ett svarskuvert där alla kunde lämna sina 

besvarade enkäter. Sjuksköterskorna fick veta att svarskuverten skulle hämtas in en vecka 

senare. Vid återinsamlingen var inte alla enkäter besvarade. Då delades ytterligare enkäter ut 

till sjuksköterskor på fler avdelningar. I samband med detta delade vi ut enkäter även till de 

medverkande avdelningarna vid Lycksele och Skellefteå lasarett. När inte målet med 50 

enkäter från varje arbetstidsmodell uppnåtts inkluderades andra avdelningar inom NUS i 

Umeå. De som var besvarade hämtades in några dagar senare enligt överenskommelse. 

Eftersom det önskade antalet ifyllda enkäter inte uppnåtts lämnades, i en femte omgång, ut 

frankerade kuvert som var föradresserade till en av författarna. När 50 besvarade enkäter från 

sjuksköterskor som arbetade efter vardera modell uppnåtts konstaterades att en stor del av 

avdelningarna på sjukhusen i länet som har arbetstidsmodell 1 eller 3 inkluderats i studien.  

Sammanlagt har 83 enkäter lämnats ut till sjuksköterskor som arbetar i modell 1och 68 

enkäter i modell 3. Insamlingen avslutades den 8 maj 2013. Bortfallet av de utlämnade 

enkäterna var totalt n=51. Sjukskrivna och föräldralediga sjuksköterskor exkluderades från 

deltagande i studien. 

 

Analys 

 Eftersom populationen består av mer än 30 personer kan resultatet redovisas som hela 

procent och medelvärde (Dallner et al. 2000 ). Svaren har kodats till numeriska data 1-6 

(Körner & Wahlgren, 2002; Kecklund et al. 2006 ). Statistisk analys har skett med hjälp av 

SPSS version 20. Frågorna och alla svar har matats in i en databas och resultatet av 

bearbetningen redovisas som procent, antal svaranden eller medelvärden av svaren från de 

olika modellerna. Medelvärde redovisas enbart när det gäller ålder. Resultaten redovisas både 

i tabeller och i löpande text. Korstabeller med Chi2- test redovisas och jämför svaren på 

gruppnivå. 

 Signifikansnivån är satt till p < 0,05. Även resultat med högre p - värde som bedöms som 

intressant för studien och där svaren visar olikheter och skillnader mellan sjuksköterskorna i 

de olika modellerna redovisas. P-värden används för att visa totala skillnader per fråga mellan 

de olika arbetstidsmodellerna. 
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Etik 

De etiska problemen bedöms som små då studien inte omfattar patienter. Materialet kommer 

endast att hanteras av författare och handledare. De besvarade enkäterna är inlåsta hos 

författarna. Att lämna ut enkäterna personligen gav oss möjlighet att beskriva syfte och mål 

med enkäten samt ge utrymme för sjuksköterskorna att ställa frågor men även möjligheten att 

avstå från deltagande.  

 

Resultat. 

De som besvarat enkäten är 100 sjuksköterskor som var det lägsta antal vi hade som mål i 

föreliggande studie. Av dessa var 17 män varav 9 arbetade i modell 1 och 8 i modell 3. Av de 

kvinnliga sjuksköterskorna arbetade 41 i modell 1 och 42 i modell 3. Medelåldern för 

deltagarna i studien var 40,6 år, födda mellan åren 1949 - 1990. 

 

Arbetstider, ledighet och skiftarbete 

En stor andel sjuksköterskor (82 %, n= 41) som arbetar i modell 1 svarar att de trivs “ganska 

bra” eller “mycket bra”, medan motsvarande siffra i modell 3 är 48 % (n=24). Nästan var 

fjärde sjuksköterska (24 %, n=12) som arbetar i modell 3 anger att de trivs “ganska dåligt” 

eller “mycket dåligt” med arbetstiderna, motsvarande i modell 1 är 10 % (n=5). 

Sjuksköterskorna i de båda modellerna upplevde att de hade ganska god möjlighet att påverka 

sina arbetstider. Sjuksköterskorna i modell 3 (37 %, n=18) svarar att det ibland förekommer 

konflikter i samband med arbetstider jämfört med modell 1 (16%, n=8 ). Studien visar 

signifikanta skillnader mellan arbetstidsmodellerna när det gäller skiftarbete. Sjuksköterskor i 

arbetstidsmodell 1 (89 %, n=41)anger att det “stämmer helt“ eller “nästan helt” att de hellre 

arbetar efter ett fast schema som löper över tid än att planerar sin arbetstid en månad i taget. 

För sjuksköterskor som arbetar i modell 3 är motsvarande siffra 45 % (n=22). Sjuksköterskor 

som arbetar i modell 3 (61 %, n=30) anger i större proportion än de i modell 1 (48 % n=22) 

att det behövs lång framförhållning kopplat till arbetstiderna för att kunna planera fritiden. För 

53 % (n=24) av sjuksköterskorna i modell 1 behövs inte lång framförhållning medan 

detsamma gäller för 39 % (n=19) av de i modell 3. På frågan om det är viktigt att kunna 
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anpassa arbetstiderna så att de inte stör fritids aktiviteterna för mycket anges “stämmer helt” 

eller” nästan helt” för sjuksköterskor som arbetar i modell 3 (88%, n=42) jämfört med 70%  

(n=33) för de i modell 1. En stor andel i både modell 1 (64 %, n=30) och modell 3 (65 

%,n=32)  ansåg att det “stämmer helt” eller “stämmer nästan” att de gärna arbetar 2-skift 

morgon-kväll istället för enbart dagtid. Arbetspass längre än 10 timmar förekommer minst en 

gång per vecka för 16 % (n=8) av sjuksköterskorna i modell 3 och 6 % (n=3) i modell 1. 

Sjuksköterskor (81 %, n=34) i modell 3 uppger att de någon gång i månaden eller oftare har 

ledigt enbart 1 dag mellan arbetspassen medan de av sjuksköterskorna som arbetar i modell 1 

som angivit samma svar utgör 23 % (n=11) (tabell 1). 

 

Tabell 1. Fördelning av sjuksköterskors uppfattningar av arbetstider, ledighet och skiftarbete med avseende på arbetstidsmodell                                                                    
                                                                                  Modell 1                  Modell 3 

Fråga % n =  % n =    p = 
8. Trivs mycket dåligt/ganska dåligt med arbetstiderna 10 5 24 12 0,001 
8. Trivs ganska bra/mycket bra med arbetstiderna 82 41 48 24 0,001 
9. Ganska dåliga/mycket dåliga möjligheter påverka 

arbetstiderna 
29 14 26 13 0,08 

9. ganska bra/mycket bra möjligheter påverka 

arbetstiderna 
46 22 60 30 0,08 

15. Måste arbeta pass där man velat vara ledig 1 gång i 

månaden eller oftare 
55 27 54 27 0,324 

17. val av arbetstider leder så gott som aldrig till  konflikter 

på arbetsplatsen 
54 26 27 13 0,019 

17. val av arbetstider leder ibland till  konflikter på 

arbetsplatsen 
16 8 37 18 0,019 

23. arbetspass längre än 10 tim minst 1 gång per vecka 6 3 16 8 0,289 
24. 6 arbetspass i följd förekommer 1 gång per månad eller 

oftare nån gång per månad 
 2 1  18  9 0,009 

27. ledig 1 dag mellan arbetspassen så gott som 

aldrig/sällan 
77 37 29 14 0,000 

27. ledig enbart 1 dag mellan arbetspassen någon gång per 

månad eller oftare 
23 11 81 34 0,000 

38 i. Arbetar gärna 2-skift morgon-kväll istället för enbart 

dagtid 
64 30 65 32 0,770 

38 l. Arbeta hellre 2 skift istället för 3 skift 85 39 69 34 0,314 
38 o. arbetar hellre efter fast schema under längre tid än 

planerar en månad i taget 
89 41 45 22 0,000 

38 v. Det är inte viktigt att anpassa arbetstider för att de 

inte ska inkräkta på fritidsaktiviteterna 
30 14 12 6 0,045 

38v. Det är viktigt att anpassa arbetsitider för att de inte 

ska inkräkta på friidsaktiviteter 
70 33 88 43 0,045 

38 w. Behöver lång framförhållning i arbetstider för att 

planera fritiden 
48 22 61 30 0,028 

38 w. Behöver inte lång framförhållning i arbetstider för 

att planera fritiden 
53 24 39 19 0,028 
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Hälsa och stress  

Sjuksköterskorna som arbetar i modell l (28 %, n= 13) och i modell 3 (14 %, n=7) anger att 

familjerna är ganska eller mycket nöjd med de arbetstider sjuksköterskorna har. Däremot 

svarar sjuksköterskorna att kraven från arbetet stör familj och hemliv “ofta” eller “väldigt 

ofta”, av dessa arbetade 17 % (n=8) i modell 1 och 25 % (n=12) i modell 3. Av 

sjuksköterskorna i modell 1 anser 47 % (n=22) att de inte hinner utföra det de vill och 

behöver göra utanför arbetet, motsvarande siffra är 37 % (n=18) för de som arbetar i modell 3. 

Arbetet kräver att sjuksköterskorna i modell 1 (55 %, n=26) respektive modell 3 (71 %, n=33) 

arbetar mycket hårt” några gånger per vecka eller oftare”. Sjuksköterskorna som arbetar i 

modell 1 (11 %, n=5) och sjuksköterskor i modell 3 (31%, n=15) uppger att de “sällan” eller “ 

aldrig” har tillräckligt med tid för att hinna utföra sina arbetsuppgifter. Det är 72 % (n=33) i 

modell 1 och 60 % (n=29) i modell 3 som anger att man har ganska eller mycket god hälsa. 

Sjuksköterskorna som arbetar i modell 1 är 13 % (n=6) och i modell 3 19 % ( n=9) som anser 

att de  har ganska eller mycket dålig hälsa ( tabell 2) 

 

Tabell 2. Fördelning av uppfattningar av krav på arbetet, hinna med arbetet, hälsa och stressymtom bland sjuksköterskor som arbetar i 

arbetstidsmodell 1 och 3                         

                                                                                             Modell 1                  Modell 3                  
                                                                                                                                                                                                                                                      

Fråga.  % n= % n= p= 
43. Familjen ganska/mycket nöjd med arbetstiderna 28 13 14 7 0,288 
43. ganska /mycket missnöjd med arbetstiderna 32 15 52 26 0.288 
49c.  krav på arbetet. stör ofta/väldigt ofta 17 8 25 12 0.026 
49c. krav på arbetet  stör aldrig/nästan aldrig 60 28 31 15 0.026 

42 hinner det man vill eller behöver 47 22 37 18 0,14 
47a arb. kräver mkt hårt arb. några ggr.  per vecka/oftare 55 26 71 33 0.111 
47c sällan/aldrig tid hinna med arb.uppgifterna. 11 5 31 15 0,114 
60 ganska el mkt god hälsa 72 33 60 29 0,73 
60 ganska dålig /mkt dålig hälsa 13 6 19 9 0,73 
63 e några ggr per vecka känner irritation 7 3 29 14 0,3 
63r minst 1 gång i veckan har muskelsänningar. 15 7 17 8 0,62 
63x sällan eller aldrig orolig mage 70 32 67 32 0.097 
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Återhämtning, sömn och trivsel 

Skillnaden mellan modellerna är att sjuksköterskor i modell 1 (52 %, n=25) anser sig orka 

arbeta upp till 10 timmars skift i högre utsträckning än sjuksköterskor i modell 3 (38%, n=19) 

utan att drabbas av allvarlig trötthet eller alltför hög stress. Sjuksköterskorna i modell 3 (40 

%, n=20) anger i högre grad än modell 1 (19 %, n=9) att de orkar arbeta upp till 8 timmar. 

När det gäller vila mellan arbetspassen skiljer det sig också åt mellan modellerna, 

sjuksköterskor i modell 1 (49 %, n=23) jämfört med modell 3 (37%, n=18) anser  att  de orkar 

med, utan att drabbas av allvarlig trötthet eller alltför hög stress om vilan är 8 - 10 timmar. 

Samtidigt svarar sjuksköterskorna i modell 1 (19 %, n=9) och modell 3 (29 %, n=14) att de 

orkar, med en vila på 10 - 12 timmar. Det finns inga signifikanta skillnader mellan 

sjuksköterskorna i modell 1 (70 %, n=32) och modell 3 (71 %, n=34) som anger att de sover 

bra eller mycket bra. Färre sjuksköterskor i modell 1 (41 %, n=19) än i modell 3 (50 %, n 

=24) anser att de får tillräckligt med sömn. Det finns några sjuksköterskor i både modell 1 (15 

%, n=7) och modell 3 (17 %, n=8) som 1-2 gånger per vecka sover mindre än 5 timmar per 

dygn. Möjligheter till Powernap finns för 24 % (n=11) för de i modell 1 och 33 % (n =15) av 

de i modell 3. Det finns signifikanta skillnader i hur ofta sjuksköterskorna är för trötta för att 

orka med familj, vänner och fritid. Sjuksköterskor i modell 1(45 %, n =21) jämfört med 

modell 3 (17 %, n=8) anger att de så gott som aldrig är för trött för att orka med familj, vänner 

och fritid. Sjuksköterskorna i modell 3 (52 %, n=25) uppger att de någon gång per månad är 

för trött för att orka med familj, vänner och fritid, motsvarande i modell 1 är 30 % (n =14).  

De flesta i modell 1 (85 %, n=40) och modell 3 (92 %, n=45) är nöjd med sin fritid. 

Sjuksköterskorna i modell 1 (28 %, n=13) upplever att arbetstiderna ger dem tillräckligt med 

tid för dem själv och avkoppling jämfört med modell 3 (10 %, n=5). Återhämtning mellan 

varje arbetspass uppnås av 41 % (n=19) av sjuksköterskorna i modell 1 och 28 % (n=13) av 

de i modell 3. Förutom sömnen anser sjuksköterskorna i modell 1 (70 %, n=32) och modell 3 

(56 %, n=27) att det får tillräckligt med vila eller avkoppling. På det hela taget trivs 

sjuksköterskorna i modell 1 (70 %, n=33) och modell 3 (65 %, n=31) med sin arbetssituation 

(tabell 3). 
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Tabell 3. Sjuksköterskors uppfattning om avkoppling, återhämtning, sömn och trivsel med fördelning mellan arbetstidsmodellerna

         

                                                                                                                  Modell 1  Modell 3 

Fråga.  % n % n p= 

29. 6 -8 tim passlängd 19 9 40 20 0,68 

29. 8-10 tim passlängd 52 25 38 19 0,68 

30. 8-10 tim vila mellan passen 49 23 37 18 0,68 

30. 10-12 tim vila mellan passen 19 9 29 14 0,68 

40d. tillräckligt tid för avkoppling 28 13 10 5 0,09 

40d. otillräckligt tid för avkoppling 24 11 39 19 0,09 

55. får återhämtning mellan varje arbetspass 41 19 28 13 0,5 

54. tillräckligt avkoppling utöver sömnen 70 32 56 27 0,108 

53. sover ganska/mycket bra 70 32 71 34 0,734 

52.  i stort sett tillräckligt med sömn 41 19 50 24 0,196 

62r. sover mindre än 5 tim mer än 1 gång per vecka 15 7 17 8 0,039 

58. stort/mkt stort problem m störd sömn vid nattarbete 35 15 34 16 0,288 

41. så gott som aldrig för trött orka med familjen, vänner o fritid 45 21 17 8 0,039 

41. någon gång per månad för trött för att orka med familj, 

vänner o fritid 
30 14 52 25 0,039 

39. trivs ganska/mycket bra med fritiden 85 40 92 45 0,579 

44. trivs ganska bra med arbetssituation 70 33 65 31 0,354 

44. trivs ganska/ mycket dåligt med arbetssituation 11 5 13 6 0,354 

45. känner sig tillfreds/ganska positiv på väg till arbetet 75 35 79 38 0,203 

Möjlighet till powernap 24 11 33 15  
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Diskussion 

Det är få män som deltagit i studien vilket leder till svårigheter att studera skillnader i svar när 

det gäller kön. Svaren har varierat mycket på vilken veckoarbetstid som sjuksköterskorna har, 

en förklaring kan vara att de har arbetstidsförkortning eller arbetar buffertpass, vilket innebär 

att den egentliga veckoarbetstiden kan vara olika och variera över tid. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie trivs ganska bra med sin arbetssituation. De flesta sjuksköterskorna i 

modell 1 är nöjda med sina arbetstider, medan knappt hälften av de i modell 3 är nöjda. De av 

sjuksköterskorna i modell 3 som inte trivs med sina arbetstider är fler än sjuksköterskorna i 

modell 1. Det finns en majoritet av sjuksköterskor som föredrar 2-skift dag/kväll framför 3-

skift arbete. Likaså arbetar de hellre 2 -skift dag / kväll än enbart dagtid. Den största andelen, 

nästan hälften, i båda modellerna har svarat att de anser att det behövs 8- 10 timmars vila 

mellan två arbetspass med normal belastning, för att inte drabbas av allvarlig trötthet eller 

stress. Detta kan inte uppnås vid kvällsarbete och sedan dagpass, om kvällspasset slutar 22.00 

och de börjar 07.00 dagen därpå, vilket är vanligt förekommande i dagens scheman. 

Sjuksköterskorna i modell 1 har större möjlighet att få återhämtning mellan varje arbetspass 

medan det är vanligare med en dags ledigheter i modell 3, likaså att arbeta 6 dagar i följd. 

Åkerstedt et al. (2012) fann att ett av de största problemen i samband med skiftarbete var kort 

dygnsvila. Enligt EU-direktivet 2003/88 om arbetstider gäller minst elva timmars vila per 24 

timmars period (AV 2013). Forskning visar att det blir vanligare med arbete dygnets alla 

timmar och delade turer. Denna typ av skiftarbete innebär att dygnsrytmen förskjuts och 

bidrar till otillräcklig sömn eller dålig sömnkvalitet. Konsekvenserna kan bli stress, 

sömnproblem med sjukskrivningar som följd (Chan 2008). 

Andelen sjuksköterskor i modell 1 som anger att familjen är “mycket nöjd” eller “ganska 

nöjd” med deras schema är fler än i modell 3. Många sjuksköterskor anser att deras arbete 

påverkar familjelivet negativt och av sjuksköterskor i modell 3 är det fler som upplever att de 

är för trötta att orka med familj och vänner, någon gång per månad, jämfört med 

sjuksköterskor i modell 1. En anledning skulle kunna vara att de i modell 1 har 

arbetstidsförkortning. Åkerstedt (2001) fann också att reducerad arbetstid gav positiva 

effekter på det sociala livet. I en liknande studie från stressforsknings institutet om polisers 

arbetstider framkom att familjerna till de som arbetade 3 skift, jfr modell 3, var missnöjda i 

fler fall än familjerna till de som arbetade 2-skift, jfr. modell 1 (Kecklund et al. 2006). 
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Skillnaden som föreliggande studie visar när det gäller de olika arbetstidsmodellerna är att 

sjuksköterskorna i modell 1 är mer positiva till fast schema som löper över längre tid jämfört 

med modell 3 där sjuksköterskorna vill kunna påverka hur de arbetar för att kunna planera 

fritiden. Hälften av sjuksköterskorna i modell 1 är nöjd med möjligheterna att påverka 

arbetstiderna.  I modell 3 där de lägger egna scheman är ännu fler sjuksköterskor nöjda med 

att kunna påverka arbetstiderna. Även West et al. (2011) fann att inflytande över arbetstiden 

spelar en viktig roll för välbefinnandet och balans mellan arbete och socialt liv. 

Sjuksköterskorna i modell 3 uppger i större utsträckning att det förekommer konflikter i 

samband med arbetstider jämfört med sjuksköterskor i modell 1. Detta kan bero på att de i 

modell 3 måste justera schemat, diffkorrigera, medan de i modell 1 ska fullgöra buffertpassen 

. 

Dubbelt så stor andel i modell 3 än i modell 1 anser att det är lagom att arbeta 6-8 timmar för 

att orka arbeta utan att drabbas av allvarlig trötthet och stress. Detta har även belysts av 

Poissonnet & Véron (2000) som visade att bland annat koncentrationsförmågan reduceras 

kraftigt efter 8 timmars arbete. Av sjuksköterskorna i modell 1 anger ungefär hälften att det är 

lagom med 8-10 timmars pass, det är större andel än de i modell 3. Trenden visar att det finns 

ett ökat behov av längre skift, färre och kortare återhämtningsperioder och tätare 

helgtjänstgöring, för att kunna ge vård dygnet runt med kvalificerad arbetskraft samtidigt som 

det är svårt att rekrytera personal och vården bedrivs med färre personer (Geiger-Brown 2004; 

De Castro et al. 2010). Av sjuksköterskorna i modell 1 uppger nästan hälften att de orkar 

arbeta med endast 8-10 timmars vila mellan arbetspassen, vilket är något högre andel än för 

sjuksköterskorna i modell 3. Endast en femtedel av sjuksköterskorna i modell 1 och en 

tredjedel av de i modell 3 anser att de behöver ha 10-12 timmars återhämtning mellan 

arbetspassen. Forskning har visat (Flo et al. 2011) att skift med mindre än 11 timmar för 

återhämtning mellan passen kan ge förändrad rytm mellan sömn och vakenhet med 

sömnproblem och sömnighet som följd. 

Många sjuksköterskor i modell 3 svarar att man ibland eller ofta känner irritation, det är 

betydligt fler än i modell 1, om det är på arbetet eller i hemmet har vi inte fått svar på .Yuan et 

al.( 2001) fann att irritation förekom oftare i samband med skiftarbete än vid enbart 

dagtidsarbete. Fördelningen är lika mellan arbetstidsmodellerna hur man upplever 
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muskelspänningar och sömnstörningar, detta kan orsakas av hög arbetsbelastning, med för 

stor arbetsmängd och tidspress.  Konsekvenser kan bli svårigheter att koppla av från arbetet 

vid ledighet (jfr. Yuan et al. 2011; Poissonnet & Véron 1999). En liten andel, lika fördelat 

mellan modellerna, uppgav besvär med orolig mage. Andra studier har visat samband med 

orolig mage och skiftarbete för andra yrkeskategorier som oljeriggsarbetare och poliser 

(Sandrine 2011; Flo et al. 2013). Oavsett arbetstidsmodell så uppger merparten av 

sjuksköterskor i båda modellerna att man har haft en god hälsa de sista tre månaderna. Hälsa i 

relation till arbetet förutsätter - Tid för reflektion, möjlighet att planera och påverka sin 

arbetstid, möjlighet att få utveckla sin kompetens och samtidigt använda den kompetens man 

har, att bli sedd och att få stöd av chefen och också tid för utbyte med varandra (SKL 2007). 

De flesta sjuksköterskor i både modell 1 och modell 3 gillar inte nattarbete. Andra studier har 

visat att skiftarbete inte enbart behöver ses som negativt. Hur det upplevs hör mer samman 

med hur det påverkar det sociala livet än hur det påverkar hälsan (Åkerstedt et al. 2012). Att 

arbeta natt innebär en viss arbetstidsförkortning och ger ersättning för obekväm arbetstid 

(VLL 2013). Familjesituationen kan vara avgörande till att man vill arbeta natt.  För att få ett 

hållbart rotations schema som inkluderar nattarbete är medsols rotation mer hälsosamt, det 

innebär att schemat börjar med dagpass, fortsätter med kvällspass och avslutas med nattpass. 

Optimalt är få nätter i rad samt jämn fördelning av ledigheter över schemaperioden.  

Permanent nattarbete skapar mindre problem med sömn och trötthet jämfört med 

rotationsscheman. Många av sjuksköterskorna i båda modellerna upplever störd sömn som ett 

stort hälsoproblem framförallt i samband med nattarbete. För vissa sjuksköterskor finns 

möjligheter till powernap på arbetet, medan merparten inte har den möjligheten. Kort sömn, 

tupplur, har en stor effekt på återhämtning och är en förutsättning som kompensation för 

förlorad sömn vid udda arbetstider (Åkerstedt 2001; Webb 2008 ). Det är förvånansvärt 

många sjuksköterskor som sover mindre än 5 timmar per natt i föreliggande studie. Enligt 

Åkerstedt (2001) kan akut reduktion av sömnen, ner till 4- 5 timmar, leda till svår sömnighet 

och problem att fungera adekvat. Nattarbete motsvarar störningar i vakenheten som vid en 

alkoholhalt i blodet av 0,5 promille. 

 

 I föreliggande studie vill sjuksköterskorna gärna ha kvar arbetstidsmodellerna även om det 

finns kritik. Det är inte säkerställt att rekommendationer följs enligt gällande forskning som 

Winwood et al. (2006), Chan (2008), Trinkoff et al. (2011), Yuan et al. ( 2011), Saksvik 
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Lehouillier et al. (2012), Åkerstedt et al. (2012) och Peterson et al. (2013) beskrivit  angående 

bland annat skiftarbete, dygnsvila mellan passen och hur man roterar mellan dag, kväll och 

natt.  

 

Metod diskussion 

Författarna har gemensamt gjort hela arbetet från grunden, gemensamt delat ut och samlat in 

enkäter. Material och artiklar har sökts med hjälp av Umeå Universitetets virtuella arbetsrum.  

En tvärsnitt studie genomfördes eftersom vi haft en begränsad tid på oss. Den kunde 

genomföras snabbt, relativt billigt och med stor tillförlitlighet i de insamlade uppgifterna jfr. 

Körner & Wahlgren (1998; 2005). 

Enkäterna har matats in i SPSS version 20, arbetsformulär med studentlicens. Alla svar har 

bearbetats med SPSS olika funktioner. Korstabeller har gjorts mellan arbetstidsmodeller och 

redovisar frågor som svarar mot syftet, ibland räknat som medelvärde eller som procentuell 

andel. Medelvärdet av ålder har beräknats.  Chi-2 test har använts för att konstatera samband i 

korstabellernas resultat. Det finns få partiella bortfall, de som svarat på enskilda frågor 

varierar (n = 94-100).  

 Eftersom enkäten innehåller många frågor och tar ungefär en timme att besvara kan en viss 

trötthet ha infunnit sig och vara bidragande orsak till att inte alla inlämnade enkäter var 

fullständigt besvarade och att 33 enkäter i modell 1 och 18 enkäter i modell 3 inte lämnades 

in. För att uppnå hög svarsfrekvens med lite bortfall bör enkäter inte vara så omfattande. 

Frågorna är relevanta och högaktuella i dagens hälso och sjukvård med de utmaningar som 

finns i samband med nerdragningar på grund av ekonomiska incitament som påverkar hälsa 

sömn och stress som Gardulf et al. ( 2005) beskriver. 

 

Slutsats  

Sjuksköterskor som arbetar i modell 1 och i modell 3 vill inte byta tillbaka till traditionella 

scheman. Det är fler sjuksköterskor i modell 1 än i modell 3 som är nöjda med sina 

arbetstider. Det förekommer mer konflikter som har med arbetstider att göra för 

sjuksköterskorna inom modell 3. Det är fler sjuksköterskor i modell 1 som har tid för sig själv 

och sin återhämtning än i modell 3. Detta kan vara en följd av arbetstidsförkortning med fler 

lediga dagar. Sjuksköterskorna i de båda modellerna är nöjda med möjligheterna att påverka 

sina arbetstider. Scheman med kvällspass åtföljt av dagpass ger enligt forskning inte 
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tillräckligt med tid för återhämtning, utifrån enkätsvaren anser många sjuksköterskor i de båda 

arbetstidsmodellerna också att tiden mellan arbetspassen är för kort. EU direktivet 

rekommenderar 11 timmars vila, men forskning visar att 14 timmar är mer optimalt för att 

hinna med näringsintag, transport och sömn. Om detta åtgärdas kan hälsan hos 

sjuksköterskorna främjas. 

Resultat i denna tvärsnittsstudie är representativ för hela gruppen sjuksköterskor som arbetar 

utifrån arbetstidsmodell 1 och 3 inom VLL. Studien kan därför utgöra underlag och användas 

i utvecklingsarbete för anpassning av framtida arbetstidsmodeller. 

Tid och resurs för utvärdering behövs för att åstadkomma hållbara scheman utan risker för 

ohälsa och sjukskrivning hos sjuksköterskor. Arbetstidens förläggning i sjuksköterske yrket är 

komplicerat och måste ta hänsyn till hela livssituationen eftersom arbetstiderna och det 

sociala livet påverkar varandra. 

 

Implikation 

Resultaten från enkätsvaren i denna studie kan bidra till ny kunskap och tillföra synpunkter 

kring användandet av olika arbetstidsmodeller i akutsjukvården. Resultatet kommer att 

presenteras för landstingets politiker och tjänstemän som underlag för diskussioner för att 

lägga upp strategier för framtida arbetstidslösningar och andra hälsofrämjande åtgärder vilket 

också kan underlätta framtida rekrytering av sjuksköterskor. 

Vidare ska alla sjuksköterskor oavsett om de deltagit i studien eller ej, delges resultatet. 

Studien kan bidra till diskussioner bland sjuksköterskorna ute på arbetsplatserna. Resultaten i 

denna studie pekar på att det är viktigt att fundera över om sjuksköterskorna kan fortsätta 

arbeta blandade dag och nattscheman. 

Det vore intressant att göra intervjuer med sjuksköterskor från samma målgrupp för att kunna 

få fram nyanser i uppfattningar och upplevelser som framkommit i enkäten.  
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