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Bakgrund: Rastens betydelse för hälsa och återhämtning är en aktuell fråga inom arbetsliv. Detta då 

både arbetsgivare och arbetstagare måste förhålla sig till Arbetstidslagens reglering av rast samt då raster 

är viktiga för effekten av återhämtning och nedvarvning. Avsaknad av återhämtning kan leda till långvarig 

stress och kan vara ohälsosamt. I Sverige är sjuksköterskor en utsatt grupp för stress. Att ofta hoppa över 

raster kan tyda på hög arbetsbelastning och stress. Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av rast hos 

sjuksköterskor inom akuta slutenvårdsenheter. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie där tio 

sjuksköterskor intervjuades på två enheter inom akutsjukvård. Intervjuerna analyserades och 

kategoriserades fram till tre huvudkategorier med sju underkategorier. Resultat: Upplevelsen av rast 

präglades av omständigheter inför rasten, både sjuksköterskors förväntningar på rasten och om det 

förelåg en hög arbetsbelastning. Rastmiljö, rastlängd och plats för rast präglade upplevelsen. Ökad hälsa 

och minskad stress upplevdes vara följder av rast, medan försämrad hälsa och ökad stress upplevdes vara 

följder vid avsaknad av rast. Konklusion: Rast hade betydelse för sjuksköterskor eftersom det finns en 

förväntan av att få koppla av, äta, få lugn och få tänka på annat. Hög arbetsbelastning påverkade 

sjuksköterskors rast p.g.a. stressen över att komma iväg på rast. 
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Abstract:  
Background: Importance of breaks for health and recovery is a current issue for working conditions. 

Both employers and employees must relate to the law which regulates the basic capabilities of the break. 

Breaks is essential for the efficacy of recovery. The absence of recovery can lead to prolonged stress which 

can be unhealthy. In Sweden, nurses are a vulnerable group for stress. It may indicate high workload and 

stress if people are skipping breaks. Aim: The aim was to highlight nurses´ experience of their break at 

emergency care units. Method: Using a qualitative method, ten nurses at two acute care were 

interviewed. The interviews were analyzed into three main-categories with seven sub-categories. Results: 

The experience of breaks was characterized by circumstances before break, both nurses ' expectations on 

the break and the presence of a heavy workload. Environment for rest, length of breaks and place for rest 

characterizes the experience. Improved health and reduced stress were consequences of the break, while 

poor health and increased stress were consequences in the absence of a break. Conclusion: Breaks had 

importance to nurses because there was an expectation of getting relax, eat, get quiet and think of 

something else. Heavy workload affected nurses break habits.  
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Introduktion 

Rastens och pausens betydelse för hälsa och återhämtning är idag en aktuell arbetstidsfråga (Theorell & 

Kecklund, 2010). Både arbetsgivare och arbetstagare måste förhålla sig till arbetstidslagen (SFS 1982:673) 

som reglerar grundläggande möjligheter kring rast, och regelbundna pauser och raster är viktiga för 

återhämtning och nedvarvning (Theorell & Kecklund, 2010).  

 

Bakgrund 

Rastbegreppet 

En ursprunglig definition av ordet rast har sitt ursprung från en gammal svensk längdenhet som avsåg den 

sträcka man gick tills det att man rastade. En rast rörde sig då om en sträcka på cirka fem till tio kilometer. I 

den idag mer aktuella definitionen beskrivs rast som ett avbrott i arbetet under vilket arbetstagare inte 

behöver vistas på arbetsstället (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

I Sverige styrs möjligheterna att ta rast på ett arbete av arbetstidslagen, SFS 1982:673, vilken arbetsgivare är 

skyldig att följa för att tillgodose en arbetstagares behov och rättighet. Arbetstidslagen innefattar syftet och 

förutsättningar för hur arbetsgivaren ska kunna följa lagen och vilka rättigheter en arbetstagare i Sverige har 

gällande arbetstider, vila och rast. 

 

“§15 Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är 
skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och 
förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna skall förläggas så, att 
arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning 
skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. 
 
§16 Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn 
till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har 
kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. 
 
§17 Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver  
rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. 
Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som 
omständigheterna medger. Pauser räknas in i arbetstiden.” 
(Arbetstidslagen, SFS 1982:673.) 

 

På en rast kan och bör man äta, sitta ned, tala med sina kollegor, vistas utomhus och röra på sig  

(Arbetsmiljöupplysningen, u.å, a). Att äta och sitta ned kan förbättra förutsättningarna att orka arbeta mer 

effektivt hela dagen. Att tala med sina kollegor kan stärka gemenskapen och minska konflikter. Att gå 

utomhus och möta dagsljus kan ge bättre sömn nattetid. Att röra på sig ökar blodcirkulationen i kroppen 

(ibid.). Tangen och Conrad (2009) beskriver hur rastutrymmen och rastmiljön bör se ut för optimala raster 

och avbrott. De faktorer som redogörs för är: gemensamma regler som gäller i lunchrum, stängd dörr till 

lunchrum, fönster som är riktade mot naturmiljö, dekorationer och mysig miljö skapad av medarbetarna, 

undvika för mycket arbetsrelaterad informationsmaterial liggande i rummet, ha ett avslappningsrum i nära 

anslutning till lunchrummet, har två matsalsgrupper där det ena är för dem som vill äta under tystnad och 

det andra för socialt prat, använda ljudabsorberande föremål i form av t.ex. gardiner, spela 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820673.htm
http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820673.htm
http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820673.htm
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avslappningsmusik i rummet, ha intressant konst på väggarna, inte ta emot telefonsamtal i rummet och att 

planera rasterna så att det finns tid att äta i lugn och ro (ibid.). 

 

Arbetsrelaterad stress och hälsa 

Stressreaktion är en funktion hos människan som ur evolutionär synvinkel handlat om överlevnad med fyra 

grundläggande reaktionsmönster (Jonsdottir & Folkow, 2013). Vaksamhetsreaktion innebär att ha 

beredskap på något som kan hända. Alarmfunktion sker vid flykt eller strid från fara. Spela-död-reaktion är 

en slags reaktion för chock vid en händelse där kroppen reagerar genom att spela död. 

Uppgivenhetsreaktion står för maktlöshet, frustration och uppgivenhet. Eriksen och Ursin (2013) skriver att 

stress är en aktivering i människokroppen som behövs för att förbättra prestation och inlärning. En 

stressreaktion aktiverar både det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. När en stressreaktion 

aktiverar kroppens sympatiska nervsystem, reagerar den med bland annat högt blodtryck, förhöjd vakenhet, 

ökad muskeltonus, ökad koagulationsberedskap och ökad immunologisk reaktion. Vid en stressreaktion 

avges hormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol (Fredrikson & Furmark, 2013).  

 

Problematiken med stress ligger i när stressaktiveringen är bestående och en person inte har möjlighet att ta 

sig ur den (Eriksen & Ursin, 2013). Långvarig stress har många fysiologiska effekter (Theorell & Kecklund, 

2011). Människokroppens immunologiska uppvarvningsfunktion, som ska ske vid stressreaktionen, 

försvagas. Aktiveringen av hormonet kortisol, som används för kroppen att varva upp, rubbas eftersom 

funktionen av att reglera kortisol genom stimulering eller hämning störs vid konstant stresspåslag. En 

rubbad kortisolreglering har upptäckts både vid psykiatrisk depression och kroniskt trötthetstillstånd (ibid.). 

Den sista fysiologiska påverkan vid långvarig stress som kommer nämnas här är anabolismens hämning 

(Stressmottagningen, 2016a; Theorell & Kecklund, 2011). Anabolism sker för det mesta i den djupaste 

sömnen och är kroppens återhämtningsfunktion, då cellerna byggs upp och repareras. Brist på djupsömn 

hämmar anabolismen och risken för sjukdom ökar. Även en minskad glädje och lust hämmar de hormoner i 

kroppen som stimulerar anabolism.  

 

McEwen (2006) skriver att stress är en interaktion mellan kropp och själ, och att förhållandet beror på hur 

olika individer hanterar olika stressorer. Währborg (2009) beskriver kategorier av stressorer som kan 

förekomma. Fysikaliska stressorer är objektivt mätbara omgivningsförhållanden t.ex. temperatur, buller och 

ljus. Psykologiska stressorer är mätbara beteenden genom observation, exempelvis beteendetyper (ex. typ A 

och typ D), depression, ångest och stora livshändelser. Emotionella stressorer grundar i att människan är 

social och kan därför påverkas av relationer och händelser som stör relationen till sig själv eller andra 

personer. Kognitiva stressorer uppstår pga. avsaknaden av strategier hos en individ för att möta sina 

upplevelser och tankar. Den avslutande kategorin är sociala stressorer, och sammanfattas som att stressorer 

kan skapas i en persons arbetsliv, yrke och/eller familj (ibid.). McEwen (2006) beskriver att hjärnan är har 

den mest centrala rollen, eftersom den styr både de fysiologiska och beteendemässiga reaktionerna på stress. 

Förutom de medicinska och beteendeterapeutiska metoder som finns att förebygga stress, så är samhället en 

aktör som påverkar individens minskning av kronisk stress (McEwen, 2006). 
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World Health Organizations (WHO) definition av begreppet hälsa sedan år 1948 är efter översättning till 

svenska: “ Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 2016a). År 1986 höll WHO en världsomfattande konferens 

gällande hälsofrämjande åtgärder i världen och synen på hälsa revideras till definitionen ”Health promotion 

is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health”, på svenska översatt 

”Hälsofrämjande är processen att göra det möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra deras 

hälsa” (WHO, 2016b). Tangen och Conrad (2009) menar dock att begreppet hälsa är svårdefinierat. När det 

gäller hälsa i arbetslivet hos individen kan det studeras utifrån ett antal grundvillkor; att känna sig trygg i 

den fysiska och sociala miljön, ha kontroll, känna sig delaktig, kunna påverka arbetstakt och arbetsmängd, 

samt uppleva utvecklingsmöjligheter (Folkhälsomyndigheten, 2014). Hälsa i arbetslivet kan mätas utifrån 

självskattad hälsa, skattning av krav, inflytande och stöd i arbetet, samt utifrån arbetsskador. 

 

För att förklara samband mellan stress och hälsa i arbetslivet kan Krav-kontrollmodellen användas 

(Theorell & Kecklund, 2011). I modellen analyseras förhållanden på arbetsplatser genom att se hur mycket 

kontroll och handlingsutrymme/beslutsutrymme de anställda har, jämfört med hur stora krav som sätts på 

dem (Karasek & Theorell, 1990). Personer kan ha hög eller låg kontroll över sin situation, samtidigt som de 

har små eller stora krav på sig. Detta betyder att en person kan förklaras som passiv (låg kontroll - små 

krav), aktiv (hög kontroll - stora krav), spänd (låg kontroll - stora krav) eller avspänd (hög kontroll - små 

krav). Grad av socialt stöd har också betydelse. Socialt stöd innebär relationen mellan anställda eller 

relationen mellan anställd och chef. Beroende på vilket av de fyra alternativen som stämmer in hos en 

person, kan effekten av denna situation förbättras eller försämras beroende på vilket socialt stöd som finns. I 

Krav-kontrollmodellen är det störst risk för sjukdomsutveckling vid höga krav tillsammans med låg kontroll 

(Karasek & Theorell, 1990). Vid denna situation kan det engelska uttrycket job strain användas vilket kan 

översättas till arbetsanspänning, men inom forskningen kan definitionen av uttrycket se olika ut (Järvholm 

& Reuterwall, 2012).  

 

Signaler på stress i arbetet kan vara att man hoppar över raster eller luncher, hög arbetsintensitet under 

långa perioder och upplevelse av otillräcklighet (Arbetsmiljöverket, 2015b). I Arbetsmiljöverkets (2013) 

arbetsmiljöundersökning ställs frågor för att beräkna upplevelsen av krav och kontroll i arbetet. För att höga 

krav ska bedömas måste minst två av följande fyra frågor/påståenden uppfyllas: 

" Fråga 17 – Tvungen att varje vecka dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem  

   Fråga 9 – Så stressigt att man minst halva tiden inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än 

arbetet  

   Fråga 12 – Arbetet kräver nästan hela tiden uppmärksamhet och koncentration  

   Fråga 108 – Alldeles för mycket att göra, instämmer helt/delvis." 

(Arbetsmiljöverket, 2013, s.431) 

För att låg kontroll ska konstateras måste på samma sätt som ovan minst två av följande fyra 

frågor/påståenden uppfyllas: 

”  Fråga 33 – Är för det mesta inte/aldrig med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet  
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•   Fråga 32 – Kan för det mesta inte/aldrig själv bestämma när olika arbets- uppgifter skall göras  

•    Fråga 8 – Har som mest halva tiden möjlighet att själv bestämma sin arbetstakt  

•    Fråga 110 – Upplever att man har för lite inflytande, instämmer helt/delvis” 

(Arbetsmiljöverket, 2013, s.431) 

 

För att mäta job strain ska både kriterierna för höga krav och låg kontroll sammanfalla hos en person 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Det har visat sig att job strain är en av flera arbetsrelaterade riskfaktorer för 

hjärt-och kärlsjukdomar (Järvholm & Reuterwall, 2012). Övriga riskfaktorer är skiftarbete, motoravgaser, 

förbränningsavgaser och passiv tobaksrökning. 

 

Ett annat begrepp som används vid diskussion om hälsa och stress i arbetslivet är återhämtning. Enligt 

Folkhälsan (2016) saknas definition av begreppet, men att det kan förklaras som tillfälle att återfå balans; 

tex. om en person sitter hela dagarna behövs motion och om en person rör på sig hela dagarna behövs vila. 

Återhämtning handlar om att samla kraft och energi vilket kan göras genom sömn, vila, mat och motion 

(Arbetsmiljöupplysningen, u.å, a). Ofta används återhämtning som svar på period av hög stress, både 

arbetsrelaterad och i privatlivet (Stressforskningsinstitutet, u.å.). I en rapport från Åkerstedt och Kecklund, 

(2012) framgår att begreppet återhämtning används inom forskning när behovet återhämtning har en 

betydande roll, exempelvis vid schemaläggning, skiftarbete och tid mellan arbetspass. Återhämtning på 

arbetsplatsen kan dock också göras genom att både arbetsgivare och arbetstagare uppmärksamma 

rarbetspauser och matraster (Arbetsmiljöupplysningen, u.å, b.). Tangen och Conrad (2009) menar att 

effekten av återhämtning inte bara sker utanför och efter jobbet, återhämtningskurvan börjar även under 

arbetspasset och står i relation till de raster och avbrott som möjliggörs i arbetet. Möjligheterna till god 

återhämtning under arbetet förbättrar alltså möjligheten till god återhämtning efter arbetstiden (ibid.). 

 

Sjuksköterskans arbetssituation 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015a) är en av de huvudsakliga riskerna för arbetande inom hälso- och sjukvård 

sociala och organisatoriska påfrestningar. Dessa kan bero på skiftarbete, oregelbundna tider, hög 

arbetsbelastning, samarbetsproblem, konflikter samt ständiga förändringar. De sociala och organisatoriska 

påfrestningarna kan alla var för sig eller tillsammans leda till stress (Arbetsmiljöverket, 2015a). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2014) har 15 % av sjuksköterskor haft besvär de senaste 12 månaderna på grund av 

arbetsrelaterad stress och andra psykiska påfrestningar. Detta innefattar både kvinnor och män. Vårdarbete 

innebär ständig konfrontation med människors lidande utan att alltid kunna hjälpa, vilket ställer höga krav 

på individen (Theorell & Kecklund, 2010). 

 

Enligt Statistiska centralbyrån (2010) är sjuksköterskeyrket kvinnodominerat. Bland alla personer med 

sjuksköterskeutbildning är 9 av 10 kvinnor. Inom sjuksköterskeyrket är något fler män, 20 %, 

representerade inom akutsjukvård, psykiatri och befattningsyrken, jämfört med inom gruppen barnmorska 

och distriktsköterska, där endast några få procent är män. 
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I Arbetsmiljöverkets (2013) senaste arbetsmiljöundersökning upplever 70 % av kvinnliga sjuksköterskor 

höga krav och 76 % låg kontroll på sitt arbete. När det gäller hög anspänning, alltså job strain, upplever 59 % 

av kvinnliga sjuksköterskor detta. Bland manliga sjuksköterskor finns inte tillräckligt urval, och statistiken 

samlar därför män i den mer övergripande personalkategorin vård- och omsorgspersonal. Bland manlig 

vård- och omsorgspersonal upplever 40 % höga krav och 63 % låg kontroll på sitt arbete. När det gäller hög 

anspänning, alltså job strain, upplever 30 % av manlig vård- och omsorgspersonal detta. 

I en studie av Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef och Maes (2011) var sjuksköterskor i akut verksamhet 

särskilt utsatta för stressande händelser och oförutsägbara arbetsvillkor. Arbetsmiljö och arbetsuppgifter var 

viktiga faktorer för om sjuksköterskor utsattes för stressrelaterad ohälsa. Vidare menade man att 

sjuksköterskor i akut verksamhet rapporterade mer tidspress och högre fysiska krav, lägre möjlighet att 

påverka, mindre lämpliga arbetssätt och mindre belöning än i jämförelsegruppen. De rapporterade dock 

större möjligheter för yrkesskicklighet och bättre socialt stöd av kollegor. Belöning och socialt stöd av 

handledare visade sig vara starka faktorer för arbetstillfredsställelse och engagemang. Sammanfattningsvis 

borde akuta verksamheter kontrolleras regelbundet gällande jobb och organisatoriska egenskaper för att 

identifiera faktorer som påverkar stressrelaterad ohälsa som kunde undvikas med förebyggande insatser 

(ibid.). 

Tidigare forskning om rast 

I en studie av Rogers, Hwang och Scott (2004) gjord i USA framkom att sjuksköterskor endast var fria från 

patientansvar i 47 % av alla raster. I 10 % av alla arbetspass hade sjuksköterskor aldrig möjlighet att ta rast, 

och i 43 % av alla arbetspass kunde sjuksköterskor endast ta rast med fortsatt patientansvar (och risken att 

bli avbruten av jobbrelaterade frågor var överhängande). Dock bör man känna till att lagstiftning som styr 

möjligheten till rast i sjuksköterskors arbete ser olika ut i olika delstater i USA (Witkowski & Dickinson, 

2010) och även att denna lagstiftning skiljer sig åt jämfört med den svenska lagstiftningen som styr 

möjligheten till rast (SFS 1982:673). 

 

Åkerstedt (2001) menar att det finns flera studier som visar att det är vissa arbetsuppgifter som är otänkbara 

utan raster, men också att regelbundna pauser generellt ökar prestationsförmågan. En studie av Åkerstedt, 

Ingle & Kecklund (2012) visar att det finns en tydlig koppling mellan skiftarbetares upplevelse av för få 

raster och olika typer av arbetsrelaterade problem, ex. hälsorisk, trötthet och olycksrisk. En annan studie 

(Tucker, Folkard & Macdonald, 2003) visar att risken att göra fel i arbetet ökar efter mer än två timmar 

ihållande arbete, men att rast eller paus är ett effektivt sätt att minska risken för fel. Samtidigt har det visat 

sig att avsaknad av rast, jämfört med att ha rast hos sjuksköterskor i USA, inte ökar risken för dem att göra 

fel (Rogers, Hwang & Scott, 2004). 

 

Hög arbetsbelastning kan beskrivas som en anledning till att sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress 

(Happell et al., 2013). I en svensk studie visades att stress i arbetet ökar risken för t.ex. felmedicinering, och 

därmed kan patientsäkerheten påverkas (Törner, Eklöf, Larsman & Pousette, 2013). Stresspåverkan, 

överbelastning och tidsbrist hos sjuksköterskor leder också till att de inte hinner äta eller ta rast. Samtidigt 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820673.htm
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är en av de faktorer som påverkar behovet av rast hos sjuksköterskor just förekomst av stress i arbetet 

(Nejati, Rodiek & Shepley, 2016).  

 

När Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010) har sammanställt resultat från studier vilka studerat effekter som 

förlängd arbetstid ger, visar det sig att effekter av långa arbetspass beror på möjligheten till raster och hur 

tunga arbetsuppgifterna är att genomföra. En äldre studie (Todd, Robinson & Reid, 1993) visar bland annat 

att införandet av tolvtimmarskift på ett sjukhus ledde till att fler spontana raster togs och tid togs därmed 

från patientarbete. Möjligheten till antalet raster under ett arbetspass har visat sig vara en faktor som 

påverkar behovet av rast hos sjuksköterskor (Nejati, Rodiek & Shepley, 2016). 

 

Att som arbetstagare ha kontroll över sin arbetstid, bland annat när arbetstiden startar och slutar samt när 

man tar rast, har visat sig minska arbetstagarnas sjukfrånvaro och påverkan av stress i arbetet, jämfört med 

om de ha låg kontroll över sin arbetstid (Ala-Mursula, Vahtera, Linna, Pentti, & Kivimäki, 2005). Detta har 

visat sig gälla mer för kvinnor än män. Att ha låg kontroll över sin arbetstid har också visat sig öka risken för 

upplevelse av ohälsa, även detta mer för kvinnor än män (Ala-Mursula, Vahtera, Kivimäki, Kevin, & Pentti, 

2002). Ytterligare skillnad mellan kvinnor och män går att finna i en studie av Aronsson & Lindh (2004), 

där arbetsvillkor för långtidsfriskhet studeras. Möjligheten till långtidsfriskhet ökar mer för kvinnor än män 

om tidspress på arbetet minskas från hög till mellanhög. Nyttan med att inte ha tidspress inträffar alltså 

tidigare för kvinnor än för män. Tidspress innefattar bland annat att dra in på luncher, arbeta över eller ta 

med jobb hem. 

 

I en studie av Nejati, Shepley, Rodiek, Lee och Varni (2016) framkommer att personalrummet är den plats 

där majoriteten sjuksköterskor spenderar sin rast. Närheten till avdelningen anses som betydande anledning 

till det. Förutsättning för att vara i personalrummet är dock att man får ha sin rast ifred från patienter, 

anhöriga och kollegor som inte har rast. Att ha möjlighet att gå ut på sin rast anses mer betydelsefullt 

jämfört med att ha fönster, konst eller krukväxter i rastrummet (ibid.). En rastmiljö med hög kvalité har en 

positiv inverkan på sjuksköterskors arbetsinsats, tillfredställelse med sitt arbete och på möjligheten för vila 

(Nejati, Rodiek & Shepley, 2016). Dessutom minskar jobbrelaterade problem som negativt påverkar 

sjuksköterskornas hälsa, i en rastmiljö med hög kvalité. Nöjdhet av rastmiljön är en faktor som påverkar 

behovet av rast hos sjuksköterskor. En hög kvalité på rastmiljön gynnar personalen men också 

verksamheten och patienterna. Sjuksköterskor uppfattar kvalitén av rastmiljön som ett sätt att mäta hur 

mycket arbetsledningen värderar sjuksköterskornas välmående (ibid.).  

 

Flera studier (Theorell & Kecklund, 2010; Happell et al., 2013; Brunges & Foley-Brinza, 2014; de Bloom, 

Kinnunen, & Korpela, 2014) har kommit fram till positiva resultat av rast. Möjlighet att ta sin rast är en 

möjlighet av flera andra att minska upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen (Happell et al., 2013). 

Under ett arbetspass ger rast och paus möjlighet till nedvarvning och återhämtning (Theorell & Kecklund, 

2010). Vid genomförande av olika projekt lyckades man under en treårsperiod öka trivsel och tillfredställelse 

hos anställda på olika avdelningar på ett sjukhus i USA (Brunges & Foley-Brinza, 2014). Projekten som 

genomfördes innebar bland annat att säkerställa att måltidsraster erbjöds, skapande av lugn, aktivt ta itu 
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med oprofessionellt beteende, att arbeta med personalen om kultur, renovera avdelningar samt genomföra 

program för stöd och uppmuntran. Detta upplevdes stärka både arbetsförmåga och engagemang hos de 

anställda (Brunges & Foley-Brinza, 2014). En annan studie (de Bloom, Kinnunen, & Korpela, 2014) har visat 

på flera hälsovinster av att vistas utomhus på sin rast. Deltagarna som fick vistas utomhus under sin 

lunchrast, påvisade till exempel en lägre kortisolhalt i saliven jämfört med kontrollgruppen. Deltagarna som 

fick vistas utomhus under lunchrasten visade även på ett ökat välbefinnande jämfört med kontrollgruppen. 

 

Motiv till studien 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen ovan kan motivet till föreliggande studie formuleras utifrån flera 

perspektiv. Rast är en grundläggande fråga både för arbetstagare och arbetsgivare, främst eftersom den 

regleras i lagen och båda parter därmed måste förhålla sig till den. De flesta arbetstagare bör ha någon form 

av inställning till sin rast; vad man gör på den och vad man hoppas den ska leda till. De flesta arbetsgivare 

förmoda ha ett intresse i att arbetstagare använder sin rast på ett stimulerande sätt som gynnar 

arbetskapaciteten på arbetet hela arbetspasset. Sjuksköterskor har visat sig vara en yrkesgrupp som är utsatt 

för mycket påfrestningar i sitt arbete och rasten kan vara ett verktyg för att klara av de förväntningar som 

ställs. Rast har till viss del i tidigare forskning studerats och visat betydelsefulla följder för sjuksköterskor. 

Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010) menar dock att det saknas svensk forskning på arbetstider i 

sjukvården och enligt Theorell och Kecklund (2010) saknas forskning på hur stress och arbetsrelaterad 

ohälsa kan motverkas genom rast och paus. Sammanfattningsvis kan det därför föreligga ett intresse av att 

undersöka svenska sjuksköterskors upplevelser av sin rast, då ämnet än idag är utforskat i låg grad. 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa upplevelsen av rast hos sjuksköterskor inom akuta slutenvårdsenheter. 

 

Material och metod 

Då studien handlar om att undersöka upplevelser antogs en kvalitativ inriktning med induktiv ansats. 

Granheim och Lundman (2004) menar att en kvalitativ innehållsanalys är en systematisk och kvalitativ 

metod för att beskriva eller belysa ett fenomen genom att identifiera manifest och latent budskap. Med en 

kvalitativ innehållsanalys kan man fokusera på skillnader och likheter, visa på variation och mångfald och ge 

det kontextuella sammanhanget mening (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Urval 

För att samla informanter tog författarna kontakt med två enheter med liknande vårdnivå inom 

akutsjukvård på ett sjukhus i västra Sverige. Enheterna som valdes låg inom författarnas hemmiljöer och 

med möjlighet att färdas till och från med bil eller kollektivtrafik inom tidsramen 45 min. Enheterna skulle 

även ha en liknande rutiner för rastmöjligheter d.v.s. utöver styrande arbetstidslag skulle samma lokala avtal 

för arbetstid och rast gälla. Det gemensamma lokala avtalet beskrevs av vårdenhetscheferna och gällde 

flextidsram och innebar att i ett arbetspass dagtid innefattades 45 minuters lunchrast, varav 30 minuter var 
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utom arbetstid och resterande 15 minuter kunde väljas att användas som rast eller som flextid inom 

flextidsramen. Under arbetspass på kvällstid utgick 30 minuters rast, utan möjlighet att nyttja flextid. 

 

Den första kontakten togs med respektive vårdenhetschef på varje avdelning via telefon med kort muntlig 

information om studiens innehåll och tillvägagångssätt av intervjuerna. Därefter fick vårdenhetscheferna vid 

tillfälle skriva under frågebrev om medgivande och genomförande av studien på enheterna (se Bilaga 1). Då 

författarna tidigare har haft anknytning till enheterna, tillfrågades informanterna personligen av författarna 

om de ville delta i studien. Tre informanter tillfrågades via mail, sju stycken muntligen på telefon och två 

direkt på plats. Informanterna valdes ut genom att de var i tjänst vid passande intervjutillfälle, var villiga att 

delta i studien, och fanns tillgängliga på avdelningarna utan att vara upptagna i direkta arbetsuppgifter. Två 

tillfrågade tackade nej och anledningen som angavs var tidsbrist. Alla informanter som ville delta fick skriva 

under ett informationsbrev gällande rättigheter att delta, konfidentialitet och genomförande (se Bilaga 2). 

Inklusionskriterier för deltagare i studien var legitimerad och yrkesutförande sjuksköterska inom någon av 

verksamheterna med minst två års yrkeserfarenhet. Detta för att garantera erfarenhet i ämnet. 

Exklusionskriterier var att inte kunna tala eller förstå svenska språket.  

 

Datainsamling 

Tio informanter intervjuades totalt av båda författarna, varav fem på respektive enhet. Båda författarna 

intervjuade lika många informanter var. Intervjuerna genomfördes på avdelningarna i anslutning till eller 

under informanternas arbetstid som valdes ut av informanterna själva. Ingen intervju genomfördes under 

förutsättning av ökad arbetsbelastning för övrig personal på avdelningen eller påverkan för verksamheten. 

För att skapa lämpliga samtalsmiljöer hölls intervjuerna på olika utrymmen på avdelningarna, där samtalen 

kunde pågå enskilt och så ostört som möjligt. Båda författarna använde ljudinspelningsutrustning under 

intervjuerna för inspelning av samtalen. Utrustningen bestod av mobiltelefoner (Iphone 5, Samsung Galaxy 

S4 Mini) med tillhörande ljudinspelningsprogram/app. Utrustningen som användes gav fullgod ljudkvalitet 

utan svårigheter att återhöra samtalen. Intervjutiden varierade från 20-30 minuter och samtliga intervjuer 

genomfördes under en veckas tid. 

 

Inför intervjuerna arbetades en intervjuguide (se Bilaga 3) fram med semistrukturerade öppna 

frågor/frågeområden för att under intervjuernas gång kunna koppla stödord som nämndes av deltagarna, 

skapa frågor med berättande svar samt att undvika ledande frågor (Danielson, 2009). När intervjuerna var 

genomförda transkriberades de från ljudfiler till text av båda författarna. Vidare läste författarna igenom 

samtliga intervjuer grundligt för att därefter påbörja gemensamt analysarbete. Samtliga intervjuer svarade 

på studiens syfte och kom att användas i innehållsanalysen och ingen av intervjuerna behövde exkluderas. 

Texten analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och med stöd av Danielssons (2012) beskrivning av att 

analysera intervjutext. 

 

Dataanalys 

Materialet kom att granskas och med hjälp av intervjuguiden identifierades olika gemensamma områden av 

författarna för att materialet kunde organiseras i en grov struktur och mönster. De områden som 
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identifierades fanns jämnt fördelade från samtliga gjorda intervjuer varvid en likhet kunde tydas på de olika 

enheterna och gav materialet en giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter togs från varje 

intervjumaterial meningar, meningsenheter, kod och kategorier ut (se tabell 1). Först gicks varje intervju 

igenom och styckades upp i de meningar som kom att handla om ett och samma innehåll. Härefter togs 

meningsenheter ut genom ord, meningar eller stycken av en text som hör ihop genom sitt innehåll (ibid). 

Vidare granskades meningsenheterna och tilldelades koder. Koderna diskuterades författarna emellan för 

att bli gemensamma och därefter kunna sorteras in i kategorier. Kategorierna granskades därefter på nytt 

och vissa benämningar av dem kom att ändras efter hand. Vidare granskades kategorierna åter för att även 

upptäcka underkategorier och för att identifiera materialets latenta innehåll. Detta innebar en analys av vad 

texten talar om och var en tolkning av det underliggande budskapet i en text, det som finns mellan raderna 

(Danielsson, 2012). Härefter författades sedan resultatet.  

 

Tabell 1 Kategorisering 

Mening Meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori 

Ibland men det är då man 
inte blir störd. När man 
haft en rolig stund, fått 
sitta och prata eller man 
har fått lugn och ro att 
läsa sin tidning. Det 
tycker jag ju. 

inte blir störd. 

haft en rolig 

stund, 

fått sitta och 

prata 

man har fått 
lugn och ro att 
läsa sin tidning. 

Inga avbrott 

Glädje 

Socialt 

Vila 

 

Rastens betydelse Omständigheter 
inför rast 

Oftast 30. Men det är nog 
bara för att jag är van vid 
det från tidigare arbeten 
som jag jobbat som 
sjuksköterska så var det 
också bara 30 och då gör 
man det för att känner då 
kommer man hem 
tidigare också 

jag tar oftast 30 
minuters rast, 
van sedan 
tidigare, då 
kommer man 
hem tidigare, 

Tids- 
perspektiv 
Behov av 
rast,  

Rastlängdens 
betydelse 

Rastens 
utformning 

 

Forskningsetiska aspekter 

Det etiska övervägandet som gjordes var att frågorna inte skulle vara integritetskränkande och att 

deltagandet var helt frivilligt (Kjellström, 2009). Informanterna i studien deltog utifrån muntligt och 

skriftligt informerat samtycke; information om uppgiften, konfidentialitet och frivillighet. I 

konfidentialiteten menades att personuppgifter avkodades i studien och endast författarna har haft tillgång 

till materialet samt att intervjun inte skulle användas i några andra sammanhang. Alla deltagare hade när 

som helst möjligheten att avsluta sitt deltagande. I informationen om uppgiften ingick uppgiftens 

utformning och syfte samt att intervjun skulle spelas in. Ur författarperspektiv var den etiska motiveringen 

till att genomföra studien att syftet speglar en verklighet men också genom att en förlängning av 

föreliggande studies frågeställning och resultat skulle kunna klargöra rastens betydelse för arbetsliv och 

hälsa på en arbetsplats.  
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Resultat 

Upplevelsen av rast hos sjuksköterskor inom slutenvården resulterar i tre huvudkategorier med sju 

underkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Omständigheter inför rasten 

 

Rastens betydelse  

Arbetsbelastningens inverkan 

Rastens utformning Fysisk och psykosocial rastmiljö 

Rastlängdens betydelse 

Rast i anslutning till arbetsplatsen 

Rastens påverkan på hälsan Återhämtning vid rast 

Stress vid avsaknad av rast 

 

Omständigheter inför rasten 

Rastens betydelse 

Informanterna beskriver flera syften med rasten. De vill kunna uppleva avkoppling, vila samt lugn och ro. 

Det finns en vilja att kunna “släppa jobbet” för att få tänka på något annat än sitt arbete.  

 

..det innebär att man inte skall bli störd….att man har lugn och ro och att man ska kunna koppla bort 

allting” 

 

Informanterna upplever ett behov av att äta under rasten för att orka med arbetsdagen. Det finns en 

förväntan av att få känna sig utvilad efter sin rast. 

 

“..en avslappning i ruljangsen. Jag tror inte man kan vara alert i åtta timmar. Och därför behövs den där 

halvtimmen eller 45 minuterna för att bara inrikta sig på sin “korv och makaroner” och prata om något 

annat. 

 

De informanter som upplever att rasten är värdefull menar att avbrottet i arbetet är så viktigt för att orka 

med resten av arbetspasset. Några sjuksköterskor säger även att de prioriterar rasten högt och försöker ta 

sin rast för att kunna prestera bra och vara effektiva i sitt arbete resten av dagen. Ett fåtal informanter 

upplever sin rast som värdefull, men att de inte är noga med att prioritera den eftersom de inte tycker att det 

påverkar dem om de fortsätter att arbeta utan rast. 
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Arbetsbelastningens inverkan 

Informanterna beskriver hur arbetsbelastningens storlek påverkar upplevelsen av rast. Låg arbetsbelastning 

beskrivs inte påverka upplevelsen av rast. Hög arbetsbelastning har däremot en inverkan på upplevelsen av 

rast. Några av informanterna menar att de vid hög arbetsbelastning kan ha så mycket att göra att rasten 

känns “påtvingad”. Det upplevs som stressande att komma iväg på sin rast. Dels för att det inte finns tid, 

dels för att rastschemat ska hålla, vilket innebär att alla ska få sin rast genom att lösa av varandra. En av 

informanterna menar att denna känsla blir mer påtaglig om arbetsbelastningen är hög, samtidigt som det 

saknas en kollega som kan lösa av en för att kunna gå på rast.  

 

“Man känner att man inte riktigt får tid att äta och slänga i sig...att man bara hinner gå ut och så måste 

man tillbaks till patienterna igen….” 

 

Hög arbetsbelastning inför rasten påverkar även upplevelsen av rasten. Några av informanterna beskriver 

att när arbetsbelastningen är hög i form av t.ex. en patient är svårt sjuk och hamnat i ett akut tillstånd, 

upplevs en otillfredsställelse eftersom arbetssituationen ger ett oönskat inflytande på rasten.  

 

“om det hänger en del större saker i luften...och det kräver lite planering. Då kan jag komma på mig att 

sitta på min rast och planera. Men sen även om jag har en superstressad svårt sjuk patient tex med svår 

smärta, då är det svårt att bara koppla bort på rasten.” 

 

Några informanter menar också att om arbetsbelastningen är hög i form av högt flöde av ankommande 

patienter, uppstår känslan ibland av osäkerhet av att kunna ta rast överhuvudtaget. När arbetsbelastningen 

upplevs alltför hög så avstår de hellre rasten för att hinna med sitt arbete och slippa känna sig mer stressade 

av sina raster. 

 

“ ...jag kan nog uppleva att då tar man inte rasten för då är det ingen idé, för då är man stressad över att 

det är för mycket att göra.. och att det är ingen som...jag det är för få händer” 

 

Rastens utformning 

Fysisk och psykosocial rastmiljö 

De flesta informanter beskriver sin rastmiljö som negativ, då personalutrymmen upplevs vara trånga och 

ljudnivån är hög och bullrig. Den höga ljudnivån påverkas framför allt av ljud från utrustning som till 

exempel diskmaskin, kylskåp och mikrovågsugnar. Upplevelsen av en hög ljudnivå präglas även av att 

utrymmen inte är anpassade i storlek för det antal rastdeltagare som äter samtidigt, vilket gör att många 

samtalar på liten yta. Dessutom kan det vara svårt att få sittplats runt matborden. 

 

“...ja, den är stökig. Det är väldigt mycket folk i ett litet rum. Och hela tiden personer som kommer och går. 

Som trängs för att värma sin mat. Det är en orolig miljö. “ 
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Uppskattat hos informanterna är de mjuka sittmöbler, exempelvis soffa, som finns i personalrummet där 

man upplever att få sitta mjukt och skönt eftersom man upplever att man står mycket i arbetet.  

 

Den psykosociala miljön präglas av flera delar. På rasten brukar informanterna välja om de vill sitta tysta för 

sig själva eller socialisera med andra kollegor under rasten. När de sitter tysta är det vanligt att sitta med sin 

mobiltelefon, läsa tidning, blunda, vila eller tänka. Mobiltelefoner upplevs påverka den psykosociala miljön 

genom att det inte uppskattas att det ringer eller att någon samtalar i mobiltelefon i personalrummet under 

rasten. När informanterna socialiserar med kollegor småpratar de om andra saker än arbetet, men emellanåt 

diskuteras jobbrelaterade frågor. Det upplevs som positivt att ha möjligheten till att samtala med kollegor 

och roligt att få skratta med varandra under rasten. De beskriver att de får varva ner från arbetet genom 

samtal med kollegor om andra saker än jobbet. 

 

Däremot upplevs samtal om jobbrelaterade frågor från kollegor som har rast gemensamt med 

informanterna som störande. Det är även vanligt att informanterna upplever sig bli avbrutna och störda i sin 

rast av kollegor som inte är på rast, angående jobbrelaterade frågor. Det kan dels vara av 

sjuksköterskekollegor som frågar om patienter , dels vara läkare som ger läkemedelsordinationer för 

patienter. Mest störande upplevs då rasten avbryts för patientrelaterade frågor som inte är av akut börd. 

 

“...att man inte får ha sin rast ifred. Man blir avbruten fast man har rapporterat över. Man är så 

tillgänglig fast man är på rast.” 

 

Rastlängdens betydelse 

Av informanterna brukar de flesta ta 30 minuters rast, även om de har möjlighet till 45 minuter. Några 

informanter prioriterar att ta sina 45 minuter, då de upplever att de behöver det och mår bäst av det. 

Orsakerna till varför informanter tar 30 minuter rast är flera. En anledning är att det är en vana att göra så. 

En annan anledning är att genom att ta 15 minuter kortare rast finns möjlighet att gå hem en kvart tidigare. 

En tredje anledning är det upplevs något behov av längre rast. Den fjärde anledningen är att informanter 

upplever en outtalad förväntan från avdelningen att endast ta 30 minuter rast, där informanterna känner att 

de måste ursäkta sig för att ta 45 minuter rast. 

 

“..det är ju lite en social press att man bara ska ta 30 minuter rast. Den är outtalad men man känner ju att 

skulle man ta lång rast så skulle man få onda ögat för det.” 

 

“Det känns som en outtalad förväntansregel att man ska ta 30 minuter. Om man börjar ta 30 minuter 

jämt måste man aktivt säga det och nästan ursäkta sig för man tar det.” 

 

Rast i anslutning till arbetsplatsen 

Informanterna har gemensamma upplevelser av att inte kunna eller vilja lämna avdelningen på sin rast. 

Informanterna upplever att det finns brist på bra alternativ till avdelningens personalrum. De alternativ som 

lyfts fram är antingen något rum som är mer avlägset från avdelningen eller personalrestaurangerna på 
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sjukhusen. Att vara i ett något mer avlägset rum kan upplevas som ensamt och distanserande, medan 

personalrestaurangerna på sjukhusen upplevs som stökiga, bullriga och avlägsna. Informanterna upplever 

även att det är svårt att lämna avdelningen då de jobbar inom akutvårdsverksamheter. Det beskrivs kunna 

hända mycket på avdelningen under rasten och därför behöver man ha sina kollegor nära. Känslan av att 

inte kunna lämna avdelningen kan också bero på att man upplever en ojämn kompetens hos kollegorna. 

 

“..jag ska kunna gå från avdelningen, stämpla ut och gå iväg utan att någon ska kunna nå mig. I 

praktiken fungerar inte det. Vi behöver varandra om det behövs fysiskt.”  

 

Undantag till att kunna eller vilja lämna avdelningen är när vädret tillåter, vanligen under sommaren. Då går 

en del av informanterna utomhus och äter eller dricker kaffe utanför avdelningen. Detta kan dock göras både 

i anslutning till avdelningen eller iväg från avdelningen.  

 

Rastens påverkan på hälsan 

Återhämtning vid rast 

De flesta informanter upplever att rasten har betydelse för sin hälsa. För dessa informanter är det en positiv 

upplevelse; de upplever sig må bättre av sin rast. Rasten ger både mental och fysisk återhämtning. Om det 

finns möjlighet att få samla kraft i en lugn miljö på sin rast, upplevs det kunna påverka känsla av trötthet och 

huvudvärk till det bättre. 

 

“de raster jag kan varva ner, få ny energi, samtala med goa kollegor.. Då mår jag bra!”  

 

De får ny energi genom måltiderna, och upplever sig därmed arbeta bättre efter det. Det beskrivs dessutom 

att det är lättare att tänka positiva tankar efter att ha ätit och därmed kan känslan av stress i arbetet minska. 

Några upplever att rasten inte påverkar sin hälsa. 

 

Stress vid avsaknad av rast 

De tillfällen som avsaknad av rast uppstår, beskrivs också påverka informanternas upplevelse av sin hälsa. 

Upplevelsen beskrivs som negativt hälsopåverkande och som helhet beskriver informanter känslan av att 

inte må bra vid avsaknad av rast. Den vanligaste upplevelsen är trötthet i slutet av och efter arbetspasset. 

Huvudvärk är förekommande likaså svårigheter att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Dessa följder 

beskrivs inte bara påverka informanterna själva, utan kan dessutom påverka patientsäkerheten; trötta 

medarbetare upplevs öka risken att ge sämre vård. Informanterna upplever olika aspekter av stress i 

samband med avsaknad av rast. Vid avsaknad av rast upplever de sig mer generellt stressade än om de hade 

haft rast. Om de hinner äta trots att de inte har rast är det vanligt förekommande att maten intas för fort och 

illamående eller magont uppstår. 

 

“jag känner att jag måste stressa i mig maten och då blir illamående, för mätt, har ätit för snabbt..”  
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Ur ett långsiktigt perspektiv beskrivs en oro över att en förhöjd stressnivå kan orsaka ett högt blodtryck hos 

sjuksköterskor längre fram i sitt yrkesliv. Det uppfattas även att kontinuerlig låg prioritering av sin rast kan 

vara en del i att sjuksköterskor blir utbrända, oavsett om det beror på hög arbetsbelastning eller att man 

avstår rasten för att gå hem tidigare. 

 

“..det blir också bortprioriterat i verkligheten som att när jag inte tar rasten utan går hem tidigare. Vi är 

liksom jätteduktiga på att bli utbrända i det här yrket.” 

  

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av rast hos sjuksköterskor inom akuta slutenvårdsenheter. I 

resultatet framkommer att upplevelsen av rast präglas av flera delar; omständigheter inför rasten, rastens 

utformning samt rastens påverkan av hälsan. Rasten har en hög betydelse för sjuksköterskorna i studien och 

förväntas uppfylla flera syften. En hög arbetsbelastning kan göra att sjuksköterskor får svårt att komma iväg 

på sin rast, men påverkar även möjligheten att släppa tankarna på arbetet under sin rast. Den fysiska 

rastmiljön upplevs negativ bland annat på grund av ljudnivå och trängsel. Positivt är att den erbjuder sköna 

sittmöbler. Den psykosociala rastmiljön upplevs negativ på grund av förekomst av mobiltelefonsamtal och 

avbrott för arbetsrelaterade frågor. Positivt är att socialisera med kollegor. Rastlängdens betydelse upplevs 

olika hos sjuksköterskor. En anledning till att ta 30 minuter rast är på grund av en upplevd outtalad 

förväntan från avdelningen. Att ta sin rast i anslutning till arbetsplatsen är vanligt förekommande. Följden 

av rast är återhämtning medan följden vid avsaknad av rast är stressliknande symtom. 

 

Metoddiskussion 

För att belysa upplevelser behövs kvalitativa ansatser varvid en kvantitativ studie ej var möjlig i detta 

avseende. För att möjliggöra en kvantitativ studie inom samma område hade en enkät med frågor och 

svarsalternativ behövt arbetats fram och dessutom krävt ett större deltagarantal. Den kvalitativa ansatsen 

gav här dessutom möjlighet till att få fram ytterligare material om upplevelsen av rast, från deltagarna än 

utifrån en förutbestämd enkät. Visserligen hade en kvantitativ studie inom området kunnat ge statistisk 

information vilket med fördel kan ses som en kompletterande fortsatt studie inom ämnet.  

 

Urvalet av informanter gjordes på två enheter som av författarna identifierades ha likvärdiga vårdnivåer 

inom akutsjukvård. Ytterligare enheter med liknande vårdnivåer och förutsättningar identifierades utöver de 

två som valdes, men kom aldrig att kontaktas då deltagandet ansågs fullgott på de två valda enheterna. 

Huruvida ytterligare enheter hade påverkat resultatet kan ifrågasättas. Dock upptäckte författarna vid den 

gjorda innehållsanalysen att svaren inte utmärkte sig utifrån vilken enhet informanterna arbetade. De 

sjuksköterskor som deltog i studien tillfrågades personligen av författarna. Häri gjordes dock inget 

personligt eller slumpmässigt urval av deltagare, utan både ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval 

gjordes då informanter valdes utefter tillgänglighet. Antalet informanter, som var tio stycken, tycks vara ett 

skäligt antal då det fanns en igenkännlighet i intervjuerna. Ett större antal informanter hade gett ett större 

material men här lämnas osagt huruvida det hade gett ett annorlunda resultat.  
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De utrymmen som användes för att hålla intervjuerna var inte under optimala förhållanden eftersom alla 

inte kunde garantera ostördhet eller bokas i förväg. Dock påverkade inte detta utgången på någon av 

intervjuerna. Den intervjuguide som gjordes inför studien gav svar som svarade mot studiens syfte och det 

återfanns ingen oförståelse hos informanterna som kunde tyda på att frågorna inte förstods eller verkade 

oväsentliga.  

 

Föreliggande studies vetenskapliga aspekt kan analyseras utifrån dess trovärdighet, med utgång av giltighet, 

subjektivitet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Gällande giltighet, menar 

Granheim och Lundman (2004) hur väl datainsamling och analys svarar mot syftet, vilka val av kontext, 

deltagare och meningsenheter som gjorts samt hur väl kategorier och teman täcker data. Det samlade 

materialet till föreliggande studie som analyserades och kategoriserades svarade emot studiens syfte och de 

satta kategorierna återfanns i samtliga intervjuer. Dock fanns stycken i varje intervju som inte tolkades som 

relevanta i analysen. Med tillförlitlighet menas i vilken utsträckning forskarens beslut, fokus vid intervjuer 

samt bedömningar av likheter och skillnader förändras under pågeådende datainsamling och analys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Materialet som skapades av intervjuerna i föreliggande studie analyserades 

av båda författarna gemensamt, vilket vid tillfällen skapade olika tolkningar och förståelser, men 

diskussioner ledde till gemensamma beslut. Jämfört med att ensamma författare i liknande studiemetod 

tolkar material utifrån endast sin tolkning, kan resultatet i denna studie bedömas ha god tillförlitlighet.  

 

När det gäller subjektivitet studeras forskarnas inflytande på datainsamling och analysprocess, deras 

förförståelse, om forskarna är medskapare av texten, samt vilken grad av subjektivitet som finns i tolkningen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna till föreliggande studie har bakgrund inom varsin av 

verksamheterna som undersöktes i studien, vilket gjort att det kan ha funnits en förförståelse i analysen och 

därmed kan ha haft viss påverkan. Samtidigt har båda författarna kunnat granska varandras förförståelse 

och ifrågasätta. Med det sista begreppet, överförbarhet, menas i vilken utsträckning det finns en tydlig 

beskrivning av kontext, urval av deltagare, datainsamling och analysprocess samt presentation av resultatet i 

kombination med belysande citat (Graneheim & Lundman, 2004). Dessutom menas överförbarhet om 

resultatet i studien kan överföras till andra grupper och sammanhang. Föreliggande studie kan anses ha en 

god överförbarhet, då målsättningen har varit att beskriva tillvägagångssätt och presentation utförligt i 

Metodavsnittet och Resultatdelen. Överförbarheten av resultatet i föreliggande studie till andra grupper och 

sammanhang måste ses utifrån vilken grupp som syftas. Oavsett grupp eller sammanhang kan föreliggande 

studies resultat ändå anses ligga till grund för för vidare diskussion i andra sammanhang. 

Sammanfattningsvis kan ovanstående genomgång av giltighet, subjektivitet, tillförlitlighet och överförbarhet 

svara för att det finns en trovärdighet i föreliggande studie. 

 

Resultatdiskussion 

Som framkommer i resultatet upplevs rasten ha en stor betydelse för sjuksköterskor, då förväntan på rasten 

bland annat är att få avkoppling, lugn, kunna få tänka på annat än sitt arbete och att äta. Förväntningarna 

kan bedömas som generella och den höga värderingen av rastens betydelse kan därför analyseras i arbetets 
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utsatthet. En orsak till att rasten har stor betydelse kan vara att sjuksköterskor i föreliggande studie arbetar 

inom just hälso- och sjukvård, vilket enligt Arbetsmiljöverket (2015a) är ett område där sociala och 

organisatoriska påfrestningar är stora och kan leda till stress. Sjuksköterskor i akut verksamhet är särskilt 

utsatta för stressande händelser och oförutsägbara arbetsvillkor (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & 

Maes, 2011), och därmed kan rasten få extra betydelse jämfört med andra yrkesgrupper. Att rasten har stor 

betydelse kan dessutom förklaras av att rast faktiskt kan öka trivsel och tillfredställelse i arbetet (Brunges & 

Foley- Brinza, 2014). Upplevelsen av rasten som är värdefull för sjuksköterskor för att orka med att arbeta 

hela arbetspasset kan jämföras med tankar av Theorell och Kecklund (2010), vilka menar att vårdarbete 

ständigt innebär konfrontation med människors lidande utan att alltid kunna hjälpa. Även det som 

Åkerstedt (2001) beskriver, att regelbundna pauser generellt ökar prestationsförmågan, kan ha betydelse. 

 

En hög arbetsbelastning på grund av att det finns mycket att göra, påverkar att sjuksköterskor får svårt att 

komma iväg på sin rast. Detta upplevs som stressande och rasten blir därför en stressor. Enligt Währborgs 

(2009) kategorisering av stressorer kan rast därför både vara en social och kognitiv stressor. Det blir en 

social stressor, eftersom den är skapad i arbetslivet. Det blir också en kognitiv stressor när sjuksköterskan 

tvingas till att ta rast trots att hen inte anser att det finns tid för rast, till exempel för att rastschemat ska 

upprätthålla eller vid svårigheter att släppa tankarna på arbetet under sin rast på grund av svårt sjuka 

patienter eller hög patientomsättning. 

 

Hög arbetsbelastning kan beskrivas som en anledning till arbetsrelaterad stress (Happell et al., 2013; 

Arbetsmiljöverket, 2015). Signaler på stress i arbetet kan även vara att man hoppar över raster eller luncher 

(Arbetsmiljöverket, 2015). I resultatet i föreliggande studie framgår att vid hög arbetsbelastning avstår en 

del sjuksköterskor från att ta sin rast, vilket även Törner, Eklöf, Larsman och Pousette (2013) kommit fram 

till. Sjuksköterskors upplevelse av stress i sitt arbete tar sig alltså bland annat uttryck genom att de avstår sin 

rast vid hög arbetsbelastning. Detta kan anses som motsägelsefullt eftersom Nejati, Rodiek och Shepley 

(2016) skriver att stress i arbetet är en faktor som påverkar sjuksköterskors behov av att ha sin rast. 

 

Den fysiska och psykosociala rastmiljön upplevs av sjuksköterskorna i föreliggande studie både som negativ 

och positiv. Negativ då rastmiljön ofta upplevs ha hög ljudnivå, är trång samt förekomsten av 

mobiltelefonsamtal. Dessa negativa faktorer överensstämmer inte med delar av Tangen och Conrads (2009) 

beskrivning av optimal rastmiljö. Orsaken till att rastmiljön har hög ljudnivå och är trång hos 

sjuksköterskorna i studien finns beskrivna av dem själva, då det är mycket ljud från utrustning och många 

personer på liten yta. Ett sätt att minska detta utifrån Tangen och Conrads (2009) faktorer för optimal 

rastmiljö, skulle kunna vara att öka användningen av ljudabsorberande föremål i form av t.ex. gardiner och 

planera rasterna så att det finns tid att äta i lugn och ro. Att planera rasterna på ett annat sätt är dock svårt 

då alla sjuksköterskor ska ta rast inom en viss tidsram och därmed blir det svårt att undvika många personer 

på liten yta utifrån förutsättningen att alla har sin rast på samma ställe. Förekomsten av mobiltelefonsamtal, 

vilket också upplevs under rasten kan undvikas enkelt genom Tangen och Conrads (2009) råd, det vill säga 

att sluta ta emot telefonsamtal i rummet.  
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Andra negativa upplevelser av rastmiljön hos sjuksköterskor i föreliggande studie, är förekomsten av 

jobbrelaterade frågor från kollegor som har samtidig rast eller avbrott med arbetsrelaterade frågor från 

personer som inte har rast. I studien av Nejati, Shepley, Rodiek, Lee och Varni (2016) beskrivs att en 

förutsättning för sjuksköterskor att ta sin rast i personalrummet är att man får ha sin rast ifred från 

patienter, anhöriga och kollegor som inte har rast. Sjuksköterskor förutsätter alltså att inte bli störda på sin 

rast, men blir det ändå. Här är det intressant att belysa Rogers, Hwang & Scotts (2004) studie från USA, där 

sjuksköterskor i 43 % av alla arbetspass endast hade möjligheten att ta rast med fortsatt patientansvar och 

risken att bli avbruten med jobbrelaterade frågor var överhängande. Även om lagstiftning som styr 

möjligheten till rast för sjuksköterskor skiljer sig mellan dels olika delstater i USA (Witkowski & Dickinson, 

2010), dels med den svenska lagstiftningen (SFS 1982:673), så kan upplevelsen av att bli avbruten på sin rast 

anses som vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket. Utifrån alla negativa upplevelser av rastmiljön hos 

sjuksköterskor i denna studie, kan det övergripande vara så att arbetsplatserna där sjuksköterskorna i 

studien arbetar, kan ta lärdom av ett av Tangen och Conrads (2009) faktorer för optimal arbetsmiljö; sina 

gemensamma regler för vad som gäller under rasten. 

 

Sjuksköterskornas positiva upplevelser av rastmiljön är att det finns bekväma sittmöbler, att få samtala med 

kollegor om icke arbetsrelaterade frågor och få skratta tillsammans. Att få sitta ned, ihop med att äta, 

beskrivs kunna förbättra förutsättningarna att orka arbeta mer effektivt hela dagen, medan att tala med sina 

kollegor kan både stärka gemenskapen och minska konflikter (Arbetsmiljöupplysningen, u.å, a). De positiva 

upplevelserna av rastmiljön hos sjuksköterskorna i föreliggande studie är alltså till fördel för dem och kan 

anses främja kvalitén på rasten. Nejati, Rodiek och Shepley (2016) belyser att en rastmiljö med hög kvalité 

har en positiv inverkan på sjuksköterskors arbetsinsats, tillfredställelse med sitt arbete, på möjligheten för 

vila samt minskar jobbrelaterade problem som negativt påverkar sjuksköterskornas hälsa. Hur hög kvalité 

som finns i rastmiljön i föreliggande studie går inte att värdera.  

 

Rastlängdens betydelse upplevs olika hos sjuksköterskor i föreliggande studie. En del sjuksköterskor tar 45 

minuter rast för att de har möjlighet, medan andra tar 30 minuter rast för att de inte behöver längre eller vill 

gå hem tidigare. Anmärkningsvärt är dock att en anledning till att ta 30 minuter rast är på grund av en 

upplevd outtalad förväntan från avdelningen. Det går att tolka detta som att det förekommer rastkultur som 

gör att alla inte vill eller kan ta 45 minuter rast, vilket de egentligen ska ha möjlighet till. Det saknas 

vetenskapligt underlag i litteraturen på rastkultur, hur den kan se ut och dess följder. Brunges och Foley-

Brinza (2014) nämner dock att diskutera med personalen om kultur är ett av flera andra sätt att öka trivsel 

och tillfredställelse hos anställda på en sjukhusvårdavdelning. Bara att uppmärksamma att det finns 

rastkultur kan därför bli en utgångspunkt för diskussion på arbetsplatsen, med förhoppning till förändring 

till bättre trivsel hos sjuksköterskorna. 

 

Att sjuksköterskor tar sin rast i anslutning till arbetsplatsen är vanligt förekommande, vilket både 

framkommer i resultatet och styrks av Nejati, Shepley, Rodiek, Lee och Varni, (2016). Det som skiljer 

föreliggande studie och studien från Nejati, Shepley, Rodiek, Lee och Varni, (2016) är orsaken. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie tar rast i anslutning till arbetsplatsen dels på grund upplevelse av 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820673.htm
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avsaknad av alternativ till personalrummet och dels på grund av upplevelsen av att inte kunna lämna 

avdelningen då en del av sjuksköterskorna vill ha möjlighet att ta hjälp av varandra i nödfall, medan Nejati, 

Shepley, Rodiek, Lee och Varni (2016) menar att majoriteten sjuksköterskor spenderar sin rast i 

personalrummet för att det ligger i närhet till avdelningen. Det finns ett problem med upplevelsen av att 

känna sig hindrade att lämna avdelningen på grund av ansvar gentemot kollegor, då sjuksköterskor har rätt 

enligt arbetstidslagen (SFS 1982:673) att lämna arbetsplatsen på rasten. En fråga som kan ställas är om det 

alltså finns en frivillighet att ta sin rast i personalrummet eller är orsaken socialt påtvingad. En annan del i 

diskussionen om var man är på sin rast är synen på utevistelse. Forskning (de Bloom, Kinnunen, & Korpela, 

2014; Nejati, Shepley, Rodiek, Lee & Varni, 2016; Arbetsmiljöupplysningen, u.å, a) menar att möjligheten att 

vistas utomhus på sin rast visar på minskad stress, ökat välbefinnande och anses vara betydelsefullt hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskornas förhållning i föreliggande studie att lämna avdelningen är när vädret 

tillåter och gå utomhus på sin rast, ger alltså enligt forskningen positiva följder på dem. 

 

När det gäller rastens påverkan på hälsa visar det sig i denna studie att rast gör detta, eftersom den 

sammanfattningsvis resulterar i minskad upplevelse av stress i arbetet. Detta styrks av (Happell et al., 2013), 

som menar att ta sin rast är ett sätt att minska upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen. Om synen på 

hälsa hos sjuksköterskor anses utgöras av WHOs definition (2016a), blir rast ett verktyg till att minska 

ohälsa genom att den minskar stress. Upplevelsen av att minska stress genom rast kan även ses som ett sätt 

att uppnå delar av Folkhälsomyndighetens (2014) grundvillkor till hälsa i arbetslivet, att ha möjligheten att 

kontrollera arbetstakt/arbetsmängd och få kontroll i arbetet. Den minskade stressen kan därmed anses 

skapa kontroll hos sjuksköterskan och därmed blir hälsan i arbetslivet bättre.  

 

Rastens påverkan på hälsa genom att ge mindre upplevelse av stress hos sjuksköterskor i föreliggande 

studie, uppkommer genom den återhämtning som upplevs av vila och insamlandet av ny energi på rasten. 

Återhämtning kan alltså, precis som Arbetsmiljöupplysningen (u.å, b) skriver, ske på rasten. Detta bekräftas 

av Tangen och Conrad (2009), vilka menar att effekten av återhämtning inte bara sker utanför och efter 

jobbet utan att återhämtningskurvan börjar under arbetspasset och står i relation till de raster och avbrott 

som möjliggörs i arbetet det vill säga möjligheterna till god återhämtning under arbetet förbättrar 

möjligheten till god återhämtning efter arbetstiden. Begreppet återhämtning bör därför uppmärksammas 

även utifrån ett rastperspektiv och inte endast utifrån de perspektiv forskning idag vanligen använder 

begreppet (Åkerstedt, Ingre & Kecklund, 2012).  

 

De följder som rapporterats vid avsaknad av rast; ökad upplevelse av stress, trötthet och 

koncentrationssvårigheter, upplevs i föreliggande studie i slutändan kunna påverka patientsäkerheten 

negativt. Liknande resultat lyfts i studien av Åkerstedt, Ingle och Kecklund (2012) där det finns en tydlig 

koppling mellan upplevelsen av för få raster och olycksrisk. Riskerna vid avsaknad av rast bekräftas även 

utifrån studien av Tucker, Folkard och Macdonald (2003) där risken att göra fel i arbetet redan ökar efter 

mer än två timmar ihållande arbete. Samtidigt har det visat sig i studien av Rogers, Hwang och Scott (2004) 

att avsaknad av rast, jämfört med att ha rast, hos sjuksköterskor i USA, inte ökar risken för dem att göra fel. 

Det är därför svårt att dra några slutsatser hur mycket avsaknad av rast egentligen påverkar 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820673.htm
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patientsäkerheten. Upplevelsen av att det påverkar patientsäkerheten får ändå ses som problematisk, då det 

kan skapa känsla av kvalitetssänkning av den sjukvård som bedrivs. Även om det skulle vara så att 

patientsäkerheten inte hotas vid avsaknad av rast, bör man ändå kunna konstatera, precis som Tucker, 

Folkard och Macdonald (2003) att rast är ett effektivt sätt att minska risken för fel. 

 

Avsaknad av rast och hög arbetsbelastning är två anledningar till förhöjd stressnivå och ökad arbetsrelaterad 

stress. Dessutom har det visat sig, vilket beskrivits tidigare i denna diskussion, att hög arbetsbelastning lett 

till avsaknad av rast. Förhöjd stressnivå upplevs i föreliggande studie ur ett längre perspektiv kunna leda till 

utbrändhet. I litteraturen (Theorell & Kecklund, 2011; Stressmottagningen, 2016a) beskrivs hur långvarig 

stress ger fysiologiska effekter som sammantaget ger en person symtom som kan anses vara utbrändhet. 

Sjuksköterskor kan därför utifrån Arbetsmiljöverkets (2014) statistik, där 15 % av sjuksköterskor haft besvär 

senaste året av arbetsrelaterad stress, anses som en utsatt yrkesgrupp när det gäller risk för utbrändhet. 

 

Enligt Karasek och Theorells (1990) Krav-kontrollmodellen är det störst risk för så kallad job strain hos en 

person vid höga krav tillsammans med låg kontroll. I Arbetsmiljöverkets (2013) frågor för att fastställa job 

strain återfinns bland annat påståenden om både avstående från rast och hög stressnivå. Sjuksköterskor är 

en utsatt grupp för job strain enligt Arbetsmiljöverkets (2013) statistik. Det har visat sig att job strain är en 

av flera arbetsrelaterade riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdomar (Järvholm & Reuterwall, 2012). Detta 

stämmer väl överens med resultatet från föreliggande studie, där en förhöjd stressnivå bland annat på grund 

av avsaknad av rast, upplevs kunna leda till högt blodtryck ur ett längre perspektiv. Att ha kontroll över när 

man kan ta sin rast har visat sig motverka arbetsrelaterad stress och minska sjukfrånvaro (Ala-Mursula, 

Vahtera, Linna, Pentti, & Kivimäki, 2005). Därför bör det finnas ett intresse i att minska förekomsten av 

stress i sjuksköterskors arbete och samtidigt öka sjuksköterskors kontroll i sitt arbete, med bland annat 

rasten som ett verktyg för detta. 

 

Mycket forskning (Todd, Robinson & Reid, 1993; Tucker, Folkard & Macdonald, 2003; Rogers, Hwang & 

Scott, 2004; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011; Happell et al., 2013 ; Brunges & Foley-

Brinza, 2014; de Bloom, Kinnunen, & Korpela, 2014; Nejati, Rodiek & Shepley, 2016; Nejati, Shepley, 

Rodiek, Lee & Varni, 2016) på rast kommer från andra länder än Sverige. Forskning på rast kan antas ha 

präglats utifrån den organisation och lagstiftning som gäller i det land där forskningen gjorts. I 

resultatdiskussionsavsnittet i föreliggande studie har studiens resultat jämförts med denna forskning. Det 

finns ett problem med detta då organisation av hälso- och sjukvård samt lagstiftning i arbetslivet troligtvis 

skiljer sig åt från situationen i Sverige. Det går att ifrågasätta hur väl forskning från utlandet kan diskuteras 

mot resultatet i föreliggande studie. Trots eventuella skillnader i förutsättningar mellan olika länder, kan 

ändå en del slutsatser från studier bedömas som universella. Det är också så att resultatet i föreliggande 

studie utgör stommen i diskussionen och de likheter och skillnader som framkommer mot utländsk 

forskning analyseras utifrån jämförelser. Som nämnts i bakgrundavsnittet saknas dessutom svensk 

forskning i ämnet (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010; Theorell & Kecklund, 2010). 
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Det är svårt att finna hänvisningar idag till vad en arbetstagare bör göra på sin rast. Den enda tydliga 

hänvisning om vad rasten bör innehålla som påträffats av författarna till föreliggande studie, är beskrivna av 

en ideell förening (Arbetsmiljöupplysningen, u.å, a.) som ägs av både arbetsgivare och fackförbund. En 

beskrivning av hur en optimal rastmiljö ser ut finns även beskriven av Tangen och Conrad (2009). Det går 

att fråga sig om det finns ett intresse av att ha riktlinjer för vad man ska göra på sin rast/hur en rast ska vara 

och om det finns en etisk problematik i detta. Är det inskränkande på sjuksköterskans privata tid om det 

finns hänvisningar på hur en rast ska genomföras? Har arbetsgivaren att göra med vad arbetstagaren gör på 

sin rast? Får arbetstagaren göra vad hen vill på sin rast, till exempel om det påverkar arbetsförmågan 

negativt? På dessa frågor finns inget uppenbart svar. Utgångspunkten i en sådan diskussion får ändå vara att 

sjuksköterskans/arbetstagarens rast är vanligen utanför arbetstid (SFS 1982:673) och sjuksköterskan har 

rätt att lämna avdelningen. Samtidigt skulle nationella riktlinjer/hänvisningar om vad en "bra rast" är 

uppfylla McEwens (2006) beskrivning av samhället som en aktör att påverka en individens minskning av 

kronisk stress. Som framkommit i föreliggande studie påverkar ju rasten upplevelsen av stress.  

 

Implikation för arbetsliv och hälsa 

Resultatet från föreliggande studie är intressant av flera anledningar. Utifrån hur sjuksköterskor upplever 

sin rast finns möjligheter för dem själva att se över sina förutsättningar till rast, och därmed hur rasten kan 

användas till att stärka positiva följder samt minska negativa konsekvenser. För arbetsgivare är ämnet 

intressant att uppmärksammas då rast kan ses som ett sätt att stärka sjuksköterskors arbetsprestation, 

genom att skapa goda förutsättningar till rast. Exempelvis har ju kvalitén på rastmiljön visat sig var ett sätt 

att mäta hur mycket arbetsledningen värderar sjuksköterskornas välmående (Nejati, Rodiek & Shepley, 

2016). I AFS 2015:14, föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som nyligen givits ut, benämns att 

arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa 

hos arbetstagarna. Alltså kan det anses vara av behov för arbetsgivare att bli medvetna av rastens 

möjligheter och begränsningar. För företagssköterskan är det av intresse att uppmärksamma arbetstagares 

upplevelser av rast, då det kan antas som en del i företagssköterskans kompetensområde. Detta eftersom 

företagssköterskans roll bland annat dels är att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan, dels tillämpa 

en helhetssyn av hälsa och arbetssituation (Riksföreningen för företagssköterskor, 2010).  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Aspekter på vidare forskning utifrån upplevelser av rast hos sjuksköterskor i akutverksamhet är flera. Att 

studera eventuella könsskillnader i upplevelsen av rast kan vara intressant eftersom forskning (Ala-Mursula, 

Vahtera, Kivimäki, Kevin, & Pentti, 2002; Aronsson & Lindh, 2004; Ala-Mursula, Vahtera, Linna, Pentti, & 

Kivimäki, 2005) visat på könsskillnader i rastens följder. Det kan också vara intressant att jämföra 

upplevelser av rast mellan sjuksköterskor i verksamhet som är lunchstängd, och sjuksköterskor i verksamhet 

som pågår trots att personer har rast, för att studera verksamhetens betydelse för rasten. Att göra studier 

med biomedicinsk markör, exempelvis hur stresshormonet kortisol (Fredrikson & Furmark, 2013) påverkas 

av rast, är intressant för att utvärdera om det finns en medicinsk vinst med rast och inte endast 

upplevelsevinst. Två andra frågor som är intressanta att studera ytterligare är utifrån resonemanget om en 
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rastmiljö med hög kvalité, som diskuteras i studien från Nejati, Rodiek och Shepley (2016). Vad betyder till 

exempel en rastmiljö med hög kvalité? Det framgår inte av Nejati, Rodiek & Shepley (2016). Och hur ska en 

rastmiljö med hög kvalité uppnås? Ett antagande kan vara att för att uppnå en hög kvalité på rastmiljön bör 

de negativa upplevelserna av rastmiljön minskas och de positiva upplevelserna öka. Avslutande i detta 

stycke om förslag på fortsatt forskning är uppmaningen att mer svensk forskning om rast bör genomföras 

eftersom det saknas idag enligt viss litteratur (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010; Theorell & Kecklund, 

2010). Ytterligare forskning inom ämnet hade varit önskvärt och användbart för bland annat 

företagssköterskeprofessionen inom arbetliv och hälsa. 

 

Konklusion 

Rast har betydelse för sjuksköterskor i akut verksamhet, eftersom det finns en förväntan av att få koppla av, 

äta, få lugn och få tänka på något annat än sitt arbete. Hög arbetsbelastning påverkar sjuksköterskors rast 

eftersom de blir stressade över att komma iväg på sin rast, men också avstår sin rast. Det faktum att 

sjuksköterskor emellanåt hoppar över sin rast kan tyda på stress och hög arbetsbelastning. För att uppleva 

en god rast önskar sjuksköterskor ha lugn rastmiljö, möjlighet till att sitta bekvämt och kunna få vila. Man 

vill även kunna samtala med varandra och skratta, men inte bli avbruten av arbetsrelaterade frågor. 

Sjuksköterskor tar vanligen sin rast i samband med arbetsplatsen i brist på andra alternativ men också för 

att kunna hjälpa kollegor vid nödläge. Att ha rast upplevs inverka på hälsan genom att minska stress och 

underlätta återhämtning. Att inte ta sin rast kan däremot ge negativa konsekvenser i form av ökad stress. 
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E-post: karin.sundin@umu.se  

 
Jag har förstått ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till deltagande i studien  
  
____________________________________________________________ 
Underskrift Namnförtydligande  

  
____________________________________________________________ 
Ort och datum   
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Intervjuguide 

Om arbetet 

Berätta om ditt arbete? 

Förekommer stress i ditt arbete? I så fall när och hur?  

Om det förekommer stress, vad gör du för att bli mindre stressad på jobbet? 

Rastbegreppet 

Vad innebär begreppet rast för dig? 

Hur lång rast har du? 

Hur värderar du din rast? 

Hur prioriterar du din rast? 

Vad är målet med din rast? 

Rastutformning/Rastmiljö 

Kan du påverka när du tar din rast? I så fall hur? 

Vad gör du på din rast? 

Hur ser din rastmiljö ut? 

Hur upplever du din rastmiljö? 

Kan du påverka din rastmiljö? I så fall hur? 

Påverkan av stress 

Har du en upplevelse av stress inför din rast. I så fall varför och hur? 

Har du en upplevelse av stress på din rast. I så fall varför och hur? 

Har du en upplevelse av stress efter din rast. I så fall varför och hur? 

OM du har en upplevelse av stress; När känner dig som mest stressad, före, under eller efter rasten? 

Rastideal  

Vad innebär en optimal rast för dig? Upplever du effektiva raster? I så fall när? 

Vad innebär en icke optimal rast för dig? Upplever du ineffektiva raster? I så fall när? 

Hälsa 

Upplever du att rasten påverkar din hälsa? ja I så fall hur? nej varför? 

Upplever du din rast som meningsfull? I så fall hur? 

Övrigt 

Något du vill tillägga? 
 
 


