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Abstrakt  
 
Syftet med studien var att beskriva hur skiftarbetare upplever aktivitetsbalans. En 
kvalitativ design användes för att fokusera på människors tankar och levda erfarenheter. 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Sju deltagare ingick i studien varav sex män och en kvinna. Analysen 
resulterade i tre kategorier. Dessa var: Förändringar i tidsplanering och vardagliga 
rutiner, Förändringar i det sociala umgänget och gemensamma aktiviteter och 
Förändringar i förmåga att utföra aktiviteter. Resultatet visade att skiftarbete påverkar 
tidsplanering av vardagliga aktiviteter, aktiviteter läggs åt sidan då sömn och 
återhämtning är i fokus samt vardagliga rutiner är svåra att upprätthålla. Det sociala 
umgänget och gemensamma aktiviteter med andra blir åsidosatt under de veckor 
deltagarna arbetar nattskift. Att arbeta dag/nattskift visade sig också ge upphov till en 
rad olika konsekvenser som orkeslöshet, trötthet och kronisk trötthet som i sin tur 
påverkade aktivitetsutförandet. Aktivitetsbalansen påverkades till stor del av deltagarnas 
upplevelser av trötthet. Resultatet av denna studie kan uppmuntra till framtida forskning 
då det finns bristande kunskaper om hur aktivitetsbalans upplevs av individer i olika 
livssituationer Resultatet kan bidra till ökad förståelse för hur skiftarbete kan orsaka en 
obalans i tillvaron och vara till gagn för arbetsterapeuter som möter individer som 
arbetar skift.  

 
Sökord: Arbetsterapi, skiftarbete, aktivitetsbalans 
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Abstract   
 
The aim of this study was to describe shiftworkers experience of occupational balance. 
A qualitative design was used to focus the individuals’ thoughts and experiences. Data 
were collected through semistructured interviews and were analyzed by qualitative 
content analysis. Seven participants were included in the study, six men and one woman. 
The analysis resulted in three categories. Those were: Changes in time use, planning and 
daily routines, Changes in everyday activities together with others and Changes in the 
ability to perform activities. The results showed that shift work effects sleep, time use 
and planning of daily activities as well as daily routines. After working nightshift, the 
time is used for sleep and recovery, and there is not much time for daily activities. The 
everyday activities together with others was effected in a negative way and time together 
with family and friends were limited. Furthermore, the results showed that shift work 
causes a range of consequences such as lack of energy, tiredness and fatigue which 
affects the activity performance. Fatigue was a significant part that affected the shift 
workers occupational balance. The results of this study may contribute to future research 
as there is a lack of knowledge regarding how occupational balance is experienced 
among a healthy population working shifts. The results may contribute to an increased 
understanding of how occupational balance is affected by shift work that can be used by 
occupational therapists meeting these clients in their practice.   

 

Key word: Occupational therapy, shiftwork, occupational balance   
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Introduktion  

 
Vi har valt att skriva om skiftarbetares upplevelser av aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans är ett 

centralt begrepp inom arbetsterapi och beskrivs påverka människans hälsa och välbefinnande. 

Därför väcktes ett intresse hos författarna att studera vilken betydelse skiftarbete har för 

upplevelsen av aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans i kort innebär att en individ upplever rätt 

mängd och rätt variation mellan olika aktiviteter i livet i samband med aktivitetskategorier 

som t.ex. fritid och arbete, aktivitetsformer som exempelvis bilkörning eller att spela spel samt 

hur tiden används i olika aktiviteter (Wagman, 2012). Tidigare forskning gällande 

aktivitetsbalans har beskrivit att människans värderingar, behov, resurser samt strategier är 

betydande för att individen ska kunna kontrollera vardagen (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & 

Sonn, 2006).  Denna studie är av intresse eftersom det idag finns begränsade kunskaper om 

och förståelse för hur människor i olika livssituationer upplever aktivitetsbalans. Den 

forskning som finns idag har fram framförallt sin utgångspunkt i personer som är begränsade i 

aktivitet och delaktighet i samhället av olika anledningar. Däremot saknas kunskap och 

förståelse utifrån ett mer hälsopromotivt perspektiv dvs hur aktivitetsbalans upplevs hos olika 

individer och grupper i samhället. En av författarna har haft kollegor som har arbetat dag/natt 

skift och fått höra om deras upplevelser av hur skiftarbetet påverkar deras aktivitetsbalans. 

Därför finns ett särskilt intresse för att studera detta område.   

 

Bakgrund 

 

Arbetsterapi 

Aktivitetsbalans bidrar till hälsa och välbefinnande, där balans och hälsa påverkar varandra 

(Christiansen, 1996). Kielhofner (2012) beskriver att vardagliga aktiviteter är de sysslor som 

människor ägnar sig åt och delar in dessa i olika aktivitetsområden som exempelvis 

arbete/studier samt fritid och lek. Arbetsterapi syftar till att göra det möjligt för människor att 

vara delaktig i dagliga aktiviteter i livet, där delaktighet kan uppnås genom engagemang i 

aktiviteter som han/hon vill kunna utföra, behöver eller förväntas att kunna göra utifrån 

samhället (Désiron, Rijk, Van Hoof & Donceel, 2011). Det finns en etisk kod för 

arbetsterapeuter som beskriver att arbetsterapins filosofiska grund framhäver att varje individ 
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är unik och har en vilja att engagera sig i meningsfulla aktiviteter (FSA, 2012). Inom 

arbetsterapi (Kielhofner, 2012) beskrivs delaktighet som en individs engagemang i olika 

aktiviteter som har betydelse och mening för individen och som är en del av den 

sociokulturella kontexten. Genom delaktighet underhåller vi ett mönster som bidrar till att 

hålla igång våra rutiner, delta i aktiviteter, leva med våra värderingar och ha kontroll över vår 

situation. Detta gör att vi kan utvecklas. Eftersom aktivitet och delaktighet möjliggörs i en 

given kontext är miljön/omgivningen av stor betydelse för det vi gör och hur vi upplever vårt 

görande. Den omgivande miljön kan utgöra såväl hinder för aktivitet och delaktighet som att 

vara en resurs för att främja aktivitet och delaktighet. En viktig aktivitetsmiljö är vår 

arbetsplats där olika fysiska, sociala, kulturella och samhälleliga aspekter interagerar och 

skapar såväl hinder som resurser för aktivitet och delaktighet (Kielhofner, 2012). 

 

Aktivitetsbalans 

Inom arbetsterapi finns en övertygelse om att en tillfredställd aktivitetsbalans främjar hälsa 

och välmående (Townsend & Polatajko, 2007).  Här handlar det bland annat om att ha en 

variation mellan olika typer av aktiviteter. Enligt Backman (2004) kan dock aktiviteter 

upplevas olika mellan olika individer. Exempelvis kan matlagning ses som fritid för en 

person, samtidigt för en annan kan matlagning uppfattas som produktivitet. Inom arbetsterapi 

beskriver Kielhofner (2012) att hälsa kan bibehållas genom att personen kan leva upp till sin 

aktivitetsidentitet och uppleva sig kompetent i det den gör. Här ingår personens kapacitet, 

begränsningar och förhållande till den sociala kontexten som formar vårt aktivitetsliv. Med en 

upprätthållande aktivitetsbalans utvecklas görandet utifrån ens vanor, viljekraft och 

utförandekapacitet som i sin tur formar aktivitetsidentitet och kompetens.  Aktivitetsbalans 

kan definieras på olika sätt. En definition är att aktivitetsbalans är en upplevd 

överensstämmelse mellan önskade och aktuella aktivitetsmönster, uppbyggda kring 

aktivitetsdimensioner som berör individens behov. Det första är att uppleva biologisk hälsa 

och fysisk säkerhet, det andra är att ha belönande och bekräftande sociala relationer, det tredje 

står för att möta utmaningar och uppleva sig vara intresserad, det fjärde innebär att individen 

är engagerad och kompetent, skapar mening och en positiv personlig identitet samt det femte 

att organisera tid och energi för att möta viktiga mål och personlig utveckling (Matuska & 

Christiansen, 2008). Forskning har beskrivit att aktivitetsbalans kan uppnås när människan 
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upplever rätt mängd och variation av aktiviteter. Människans relation till olika 

aktivitetsområden, aktivitetsformer och hur tiden används har betydelse för aktiviteter. 

(Wagman, Håkansson, & Björklund, 2012). Forskning har visat att både friska och sjuka 

kvinnor och män upplever aktivitetsbalans subjektivt. För kvinnor är det viktigt att de 

aktiviteter de engagerade sig i var meningsfulla och att resurser räckte till fritidsaktiviteter och 

familjeaktiviteter. För män är arbetet viktigast för att känna en balans och god hälsa (Jonsson 

& Persson, 2006). Däremot saknas kunskap om hur aktivitetsbalans påverkas och upplevs i 

olika livssituationer exempelvis för personer som arbetar skift vilket skulle ge en förståelse för 

aktivitetsbalans utifrån ett mer hälsopromotivt perspektiv.  

 

Skiftarbete - oregelbundna arbetstider  

Skiftarbete har en stor påverkan på den subjektiva hälsan (Baker, Roach, Ferguson & Dawson 

2004). Enligt nationalencyklopedin (http://www.ne.se/skiftarbete) innebär skiftarbete att två 

eller flera arbetslag regelbundet avlöser varandra på bestämda tider. Det innebär en växling 

mellan dag- och nattskift (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). Genom människans åldrande 

sker det förändringar i livet, som exempel att skaffa barn, gifta sig, ekonomin ändras och 

fysiska problem uppstår. Dessa faktorer influerar en persons liv samt hur en person prioriterar 

sina aktiviteter i det dagliga livet (Baker, et al. 2004). Forskning visar att dem första fem åren 

av skiftarbete är en anpassningsfas. Det innebär att de som jobbar med skiftarbete anpassar sig 

till nya arbetstidslösningar och är beredd på förändringar med bland annat familjeliv och det 

sociala livet (Baker, et al. 2004). En överdriven trötthet, avbrott i familjeliv och i det sociala 

livet har dock visat sig leda till ökad sjukfrånvaro, låg tillfredsställelse på arbetet (Smith & 

Wedderburn, 1998). En störd dygnsrytm kan leda till sänkt prestationsförmåga, hunger vid fel 

tid på dygnet, sömnproblem, nedstämdhet, ökad aptit, nattätande, övervikt, störd 

ämnesomsättning samt hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes (Lennernäs & Wiberg 

2006). Enligt Holmström, Eklundh, och Ohlsson (1999) ska det finnas en förutsättning av en 

balans mellan arbetets krav och individens prestationsförmåga. Det är även viktigt att arbetet 

anpassas efter människans behov och premiss. En viktig aspekt i arbetet är arbetsmiljön där 

den psykosociala miljön grundar sig på samspelet mellan individen och den omgivande 

miljön. I enlighet med Holmström, et al. (1999) finns det tre viktiga byggstenar för bra arbete 

ur ett psykosocialt perspektiv. Den första är att arbetet ska innehålla lämpligt 

http://www.ne.se/skiftarbete
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kunskapsinnehåll samt autonomi för människan. Den andra innebär att arbetet ska ha ett 

socialt samspel i form av samverkan eller social förbindelse. Den tredje innebär att känna 

trygghet, fysiskt välmående och känna trygghet i det fysiska rummet, såväl som med 

materialen som finns i rummet och det emotionella mellan personen och miljön.  

 

Eftersom skiftarbete innebär arbete under olika tider på dygnet så kan det ha en påverkan på 

hur en individ upplever sin aktivitetsbalans. Det vill säga hur aktiviteter utförs och vilken tid 

som kan läggas på olika aktiviteter. Likaså hur individen kan anpassa sig till att utföra olika 

aktiviteter på olika tidpunkter samt vilka aktiviteter som ska prioriteras. Ovanstående 

litteraturgenomgång visar att en tillfredsställd aktivitetsbalans kan främja människors hälsa 

och välbefinnande. Vidare att aktivitetsbalans handlar om rätt mängd och rätt variation mellan 

olika aktiviteter. Det har visat sig att skiftarbete har en stor påverkan på en persons liv samt 

hur personen prioriterar sina aktiviteter i dagliga livet. Det finns begränsat med forskning om 

hur aktivitetsbalansen påverkas när personer arbetar skift och författarna anser att det finns en 

kunskapslucka inom detta område. Det saknas idag kunskap inom arbetsterapi om hur 

människor i olika livssituationer upplever aktivitetsbalans. Denna kunskap är av betydelse ur 

ett hälsopromotivt perspektiv för att möjliggöra aktivitet och delaktighet och upplevelsen av 

aktivitetsbalans för människor i olika livssituationer oavsett skada eller sjukdom. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur skiftarbetare upplever aktivitetsbalans. 

 

Metod 
 

Design 

Denna studie har en kvalitativ design (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) där författarna har 

fokuserat på människors tankar och levda erfarenheter av verkligheten. I detta fall har 

författarna studerat skiftarbetares upplevelser av aktivitetsbalans. Datainsamlingen har skett 

med öppna frågor genom semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) för att få 

fram deltagarnas upplevelser. Vidare använde författarna sig av en kvalitativ innehållsanalys 

för att analysera skiftarbetares upplevelser av aktivitetsbalans. 
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Deltagare 

Författarna började med att kontaktade ett industriföretag i Stockholm med förfrågan att få 

genomföra studien vid aktuell arbetsplats samt att få hjälp att rekrytera potentiella deltagare 

till studien (Bilaga 1). Deltagare till studien har rekryterats via ett ändamålsenligt urval. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) innebär det att författarna söker deltagare utifrån förutbestämda 

kriterier för att kunna besvara studiens syfte. I aktuell studie var inklusionskriterierna att 

deltagarna skulle ha arbetat dag/nattskift i minst 3 års tid vid aktuellt företag. Ansvarig chef 

medgav samtycke till att genomföra studien samt att lämna ut informationsbrev till potentiella 

deltagare. Av informationsbrevet (Bilaga 2) framgick studiens syfte, hur deltagande skulle gå 

till samt att all information behandlas konfidentiellt dvs. att ingen enskild person skulle kunna 

kännas igen i den färdiga studien. De som valde att bli kontaktade för mer information och 

eventuellt deltagande i studien kontaktade författarna. Vid samtycke att medverka bestämdes 

tid och plats för intervjun. Sammanlagt var det sju personer som deltog i studien. Deltagarna 

bestod av sex män och en kvinna som var från 36-50 år. Fem personer var sammanboende 

varav tre av dem hade hemmaboende barn. En person var ensamboende med barn. Samtliga 

deltagare hade jobbat inom företaget från 9 - 20 år.  

 

Datainsamling   

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Denna metod 

gav möjlighet för intervjupersonen att svara öppet och uttrycka sig fritt samt gav författarna 

möjlighet till att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjufrågorna beskrevs i en 

intervjuguide (Bilaga 3) som bifogades i informationsbrevet. Samtliga intervjuer genomfördes 

på ett kontor på företaget utifrån deltagarnas önskemål samt spelades in via ljudinspelning. 

Allt material har hanterats konfidentiellt dvs. endast författarna har haft tillgång till de 

inspelade intervjuerna och endast författarna och handledaren har haft tillgång till de 

avidentifierade intervjuutskrifterna. Samtliga deltagare intervjuades vid ett tillfälle och med 

tre av dem genomfördes en uppföljande intervju för att kunna utveckla resonemanget kring 

deras upplevelser genom följdfrågor. 
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Dataanalys  

Insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012) för att beskriva hur skiftarbetare upplever aktivitetsbalans. Inledningsvis 

transkriberade författarna några intervjuer vardera och läste var och en igenom samtliga 

intervjuutskrifter för att få en övergripande förståelse för dess innehåll. Därefter tog 

författarna ut meningsenheter var för sig i en intervju, enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) innebär det att författarna tar ut meningar, ord eller stycken som hör ihop utifrån dess 

innehåll. Författarna kondenserade texten och formulerade koder som t.ex. sömn, ta igen tid 

och påverkan av nattjobb. I detta skede av analysen läste även handledaren en intervjuutskrift, 

tog ut meningsenheter, kondenserade samt kodade dessa. Därefter hade författarna och 

handledaren en diskussion om samstämmighet. Där oklarhet rådde fördes en diskussion om 

meningsenheter och koder utifrån studiens syfte till dess att samstämmighet rådde. Här beslöts 

också att författarna skulle genomföra uppföljande intervjuer för att få rikare data. Författarna 

hade identifierat tre av intervjuerna som inte fångade upplevelser i så stor utsträckning. 

Därefter fortsatte analysarbetet genom att författarna identifierade meningsenheter vilka 

kondenserades och kodades i samtliga intervjuer. Koderna grupperades och en diskussion 

fördes återigen med handledaren angående samstämmighet. Preliminära kategorier skapades 

vilka blev fokus för ytterligare diskussion mellan författare och handledare. Dessa kategorier 

reviderades och abstraherades för att finna kategorier som svarade mot studiens syfte. 

Slutligen resulterade analysen i att tre kategorier identifierats vilka beskrivs under studiens 

resultat och styrks med citat från deltagarna. Tabell 1 visar ett exempel på hur materialet har 

kondenserats, kodats och kategoriserats. 
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Tabell 1. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Preliminär 
kategori 

Kategori 

“Ja alltså det är 
för att sömnen är 
rubbad pga. 
nattjobb, den är 
ojämn och man 
sover helt enkelt 
dåligt.” 
 

Sömnen är 
rubbad, ojämn, 
sover dåligt  
 
 

Svårt med 
sömn  

Rutiner Förändringar i 
tidsplanering och 
vardagliga rutiner  
 

Då börjar man 
liksom mer jobba 
en natt, så träffar 
jag inte så mycket 
kompisar 
någonting den 
veckan. 

Träffar inte så 
mycket 
kompisar eller 
något den 
veckan 
 

Social 
omgivning 

Sociala kontexten Förändringar i det 
sociala umgänget och 
gemensamma 
aktiviteter 

Ja alltså man 
orkar inte i 
kroppen, man 
känner sig 
hängig, orkeslös, 
man känner ingen 
kroppsförmåga 
till något. 
 

Ingen ork i 
kroppen, 
orkeslös, 
hängig, ingen 
kroppsförmåga 
till något 
 
 

Psykisk trött Prestationsförmåga Förändringar i 
förmåga att utföra 
aktiviteter  
 

 

Forskningsetiska aspekter 

Potentiella deltagare fick skriftlig information via ett informationsbrev (Bilaga 2) som 

lämnades ut av ansvarig chef. I informationsbrevet framgick det att studien var frivillig och att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att de behövde ange skäl till detta. Deltagarna 

hade också möjlighet under studiens genomförande att kontakta författarna för ytterligare 

information eller frågor som väckts hos dem utifrån intervjusituationen. All data som 

samlades in behandlades konfidentiellt, dvs. identitetsskyddat (Olsson & Sörensen, 2011). I 

denna studie innebar det att all information behandlades så ingen enskild person skulle kunna 

kännas igen i den färdiga studien. Vinster med studien är att arbetsterapeuter kan få en 



12 
 

 
 

förståelse för hur aktivitetsbalans kan upplevas då personer arbetar skift vilket inte tidigare 

studerats i forskning inom arbetsterapi. Denna kunskap kan användas för att förstå 

aktivitetsbalans utifrån ett hälsopromotivt perspektiv. Risker med att delta i denna studie kan 

vara att en intervjusituation alltid kan väcka tankar om den egna livssituationen, bra som 

dåliga. Risker kan också vara att personerna känner att de lämnar ut sig själva och sin 

livssituation. För att motverka detta har författarna försökt att göra situationerna så 

avslappnade som möjligt och att deltagarna har haft möjlighet att återkomma om frågor har 

väckts efteråt. Nyttan kan vara att uppmuntra för framtida forskning inom ämnet. 

Forskningsetiska aspekter vidtogs under hela arbetsgången då all datamaterial är 

konfidentiellt, deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). 

 

Resultat 

 
Från innehållsanalysen kom författarna fram till 3 kategorier utifrån deltagarnas upplevelser 

av aktivitetsbalans. Följande kategorier är: Förändringar i tidsplanering och vardagliga 

rutiner, Förändringar i det sociala umgänget och gemensamma aktiviteter och Förändringar i 

förmåga att utföra aktiviteter. I den första kategorin förändringar i tidsplanering och 

vardagliga rutiner beskrivs hur aktivitetsbalansen påverkas utifrån att skiftarbete där 

tidsplanering och vardagliga rutiner påverkas eftersom sömn och återhämtning är centralt 

Under andra kategorin Förändringar i det sociala umgänget och gemensamma aktiviteter 

beskrivs hur skiftarbete påverkar deltagarnas sociala umgänge och aktiviteter tillsammans med 

andra på ett negativt sätt. Den tredje kategorin Förändringar i förmåga att utföra aktiviteter 

beskriver hur aktivitetsbalans påverkas av konsekvenser som deltagarna upplever av att arbeta 

skift utifrån att kroppen påverkas på olika sätt.  

 

Förändringar i tidsplanering och vardagliga rutiner 

I denna kategori beskrivs det hur skiftarbete påverkar tidsanvändningen och planeringen av 

dagliga aktiviteter samt möjligheter att upprätthålla vardagliga rutiner. Av deltagarnas 

beskrivningar framkom det att deras dagliga aktiviteter påverkas av att sömnen förändras då 

de arbetar skift. De flesta sover sämre när de jobbar natt än när de jobbar dag. Dock finns det 
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ett undantag i resultatet där en av deltagarna sover bättre efter att ha jobbat natt. I resultatet är 

det tydligt för majoriteten att sömnen är bättre när dem jobbar dag.  

 

“Ja alltså det är för att sömnen är rubbad pga nattjobb, den är ojämn och man sover 

helt enkelt dåligt.” 

 

Av deltagarnas beskrivningar framkommer det att ingen väckarklocka ställs då inget är 

planerat för att de har arbetat natt. Vidare beskriver deltagarna att det inte händer så mycket i 

hemmet de dagar efter att de har jobbat natt. Det är endast de mest akuta som blir gjort och 

aktiviteter som exempelvis städning, tvätt eller andra dagliga aktiviteter uteblir och skjuts 

framåt i tiden. 

 

“Där anpassar jag mig väldigt mycket efter nattjobbet, det är lite jobbigt att få till det i 

och med att jag inte sover på natten nästan.” 

 

Det framkommer att under nattveckan finns det tid och möjlighet till att ta det lugnt och göra 

så lite som möjligt. Av deltagarnas beskrivningar framkommer det att planer inte är aktuella då 

sömn och vila är i fokus. Vidare framkommer det att vissa deltagare föredrar att planera hur 

dagen skall se ut med specifika aktiviteter och andra planerar inget alls, vilket styrs av hur de 

får sova. Däremot framkommer det att när de planerar bidrar det till en bättre överblick över 

vad som behöver göras och att aktiviteter tas igen som har lagts åt sidan under nattveckan. Det 

framkommer att återhämtning med hjälp av vila eller sömn underlättar för att få tillbaka 

dygnsrytmen och påverkar prestationsförmågan. Dock beskriver deltagarna att återhämtning är 

något ansträngande och något de måste tvinga sig till att göra. 

 

Resultatet visar att aktivitetsbalansen påverkas av att deltagarna inte kan upprätthålla sina 

vardagliga rutiner när de arbetar skift eftersom återhämtning och sömn är i fokus de perioderna 

då de arbetar natt. Vid dagskift finns det dagliga rutiner såsom exempelvis morgonrutiner eller 

att äta på bestämda tider. Likaså finns rutiner för att vissa dagar i veckan sköta matinköp eller 

städa. Dessa rutiner påverkas och är svåra att upprätthålla efter att ha arbetat nattskift.  
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“Är ju en lång återhämtningsfas där man försöker få tillbaka dygnsrytmen så jag kan 
sova på kvällen och. Då blir det inte heller mycket till att prata om hur rutiner direkt.” 

 

Det framkommer dock av resultatet att rutiner är viktiga även under nattveckan för att kunna 

utföra aktiviteter som exempelvis hushållsarbete och ärenden. Det gäller då att kunna planera 

för dessa aktiviteter så at de ska bli av.  Av deltagarnas beskrivningar framkommer det att 

sömn är viktigt för att vakna och kunna ha en planering för aktiviteter som sak ske under 

eftermiddag och/kväll såsom det vanligen ser ut när de arbetat dagskift.  

 

Det framkommer av resultatet att rutiner dock är ett stöd för att ha en balans i vardagen och för 

att hinna med olika dagliga aktiviteter och få saker gjorda. Det framkommer att de har en 

känsla av att arbetet tar mycket av deras tid och att de inte hinner med övriga dagliga 

aktiviteter som de vill göra eller som de behöver få gjorda. Därför blir det viktigt att försöka 

hitta rutiner för att kunna koppla av. Genom att vara aktiv med olika aktiviteter under dagen så 

underlättar det att vända på dygnet genom att inte sova. Även restiden till arbetet är något som 

deltagarna upplever som påfrestande då det tar tid ifrån andra dagliga aktiviteter som de 

behöver få gjorda. Mycket tid går åt att pendla vilket bidrar till att andra aktiviteter läggs åt 

sidan. 

 

Resultatet visar att egentid är något deltagarna beskriver som viktigt för att kunna återhämta 

sig och för att kunna upprätthålla en balans mellan olika aktiviteter samt mellan aktivitet och 

vila. 

 

“När alla går och lägger sig så kanske det kan vara skönt med lite egentid, då sitter 

man och tar det lugnt och spelar spel kanske eller vad det kan vara.” 

 

Av deltagarnas beskrivningar framkom det att egentid hade att göra med aktiviteter som de 

ville göra för deras eget välmående. Aktiviteter som de ägnade sig åt på sin fritid och som 

hade med rekreation och avkoppling att göra. Däremot beskrev de att de inte hade tillräckligt 

med tid för dessa aktiviteter och att det inte var något som var möjligt under den vecka de 

arbetade nattskift.  
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Förändringar i det sociala umgänget och gemensamma aktiviteter 

Resultatet visar hur umgänge och gemensamma aktiviteter tillsammans med andra påverkas 

vid skiftarbete. Det visade sig påverkas på olika sätt för deltagarna beroende på hur deras 

familjesituation såg ut. Av resultatet framkommer det att tid och gemensamma aktiviteter 

tillsammans med vänner och familj inte prioriteras under den veckan då de arbetar nattskift 

eftersom det varken finns tid eller ork till det. Under denna vecka prioriteras dock familjen 

framför vänner och socialt umgänge med andra i de fall där deltagarna hade familjer.  

 

“Då börjar man liksom mer jobba en natt, så träffar jag inte så mycket kompisar 

någonting den veckan”. 

 

 

Deltagarna beskrev även hur umgänge och aktiviteter med andra till stor del var förknippat 

med kvällstid och eventuellt middagsbjudningar eller andra kvällsaktiviteter. De veckor 

deltagarna arbetade natt beskrev de hur umgänge och gemensamma aktiviteter med andra ofta 

blev avbrutna eftersom de måste åka till arbetet. Att gemensamma aktiviteter sker på kvällstid 

skapar begränsningar utifrån att deltagarna endast kan vara med en begränsad del av tiden och 

därefter avbyta gemenskapen för att åka till arbetet. Detta innebar att de inte kände sig som en 

del av gemenskapen och inte heller kunde slappna av och njuta av aktiviteten tillsammans.    

 

“En sak som är riktigt jobbigt är om man är bortbjuden över på middag t.ex och så vet 

man att man ska lämna och dra och jobba natt, det är väldigt störande.” 

 

Deltagarna beskriver att de pga bristande sömn inte har ork att umgås med vänner och familj 

eller att engagera sig i sociala aktiviteter tillsammans med andra. Tiden prioriteras istället till 

att sova och att återhämta sig för att orka med de dagliga aktiviter de behöver göra. Därför blir 

det sociala umgänget åsidosatt under de veckor de arbetar natt och de upplever en obalans i sitt 

sociala liv. Det är något de beskriver som otillfredsställande. 

 

“Alltså på nattveckan, man kunde säga att nattveckan det blir katastrofalt socialt. Jag 

gör ingenting. Jag orkar inte så mycket.” 
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Förändringar i förmåga att utföra aktiviteter  

Denna kategori beskriver hur skiftarbete ger upphov till en rad konsekvenser som påverkar 

deltagarnas upplevelse av aktivitetsbalans. Deltagarnas beskrivningar visar att kroppen inte 

orkar, de upplever sig trött och orkeslös. I resultatet framkom det att kronisk trötthet är något 

som förekommer och som påverkar deras aktivitetsutförande. Det framkom att tröttheten 

påverkar dem fysiskt, fysiologiskt samt mentalt vilket gör att deras aktivitetsförmåga blir 

nedsatt. Det framkom tydligt att det inte finns ork till att utföra aktiviteter varken som de vill 

eller behöver när de har arbetat nattskift. 

 

“Ja alltså man orkar inte i kroppen, man känner sig hängig, orkeslös, man känner ingen 

kroppsförmåga till något.“   

 

Resultatet visar att nattjobb är krävande och påverkar deltagarna på flera sätt. Ur deras 

beskrivningar framkommer det att nattjobb inte är naturligt för kroppen och att det skapar 

begränsningar eftersom de upplever mindre ork och att tiden inte räcker till. Det framgår att de 

mår bättre om de orkar vara aktiv under dagen och göra saker. Deltagarna beskriver också att 

träning är ett sätt att återhämta sig och att få energi. Dock beskriver de att de inte orkar med 

träning efter att de arbetat natttskift. Även andra dagliga aktiviteter orkar de utföra i begränsad 

omfattning. Deras energi räcker inte till för de sysslor som de vanligen gör de dagar de arbetat 

dagskift. De upplever att de inte orkar prestera så som när de har arbetat dag. Resultaten visar 

att skiftgången påverkar dygnsrytmen för deltagarna där aktivitetsbalansen är svår att 

upprätthålla på grund av orkeslösheten.  

 

“Det blir jobbigare att göra saker. Alltså oavsett om jag måste gå och handla, gå med 

på ett möte eller någonting så är det segt att komma upp och komma iväg.” 

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur skiftarbetare upplever aktivitetsbalans. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att skiftarbete påverkar tidsanvändning och planering av 
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olika aktiviteter. Mycket anpassas efter nattskiftet då det inte går att styra. Sömnkvalitén 

påverkar deltagarna mycket då den är ojämn och det inte är något som de kan kontrollera. 

Deltagarna beskriver dock att sömnen är bättre när de arbetar dag. Vardagliga rutiner är svåra 

att upprätthålla och aktiviteter uteblir eller skjuts framåt i tiden de perioder som de arbetar 

nattskift. Vidare visar resultaten hur det sociala umgänget och gemensamma aktiviteter med 

andra påverkas negativt under de veckor deltagarna arbetar nattskift. Slutligen så påverkas 

aktivitetsbalansen av en begränsad aktivitetsförmåga vid nattskift. Resultatet visar hur kroppen 

inte orkar eller har samma kapacitet att utföra aktiviteter som när de arbetar dagskift.   

 

Resultaten visar att det inte finns tillräckligt med tid till olika aktiviteter eller möjlighet att 

planera för aktiviteter efter nattskift eftersom mycket tid går till sömn och återhämtning. Enligt 

Wagman et al. (2012) uppnås aktivitetsbalans när människan upplever rätt mängd och 

variation av aktiviteter. Deltagarna känner en obalans mellan dag och nattveckan då det 

påverkar deras tidsanvändning för olika aktiviteter. Enligt Wagman et al. (2010) är 

upplevelsen av att ha tillräckligt med tid till olika aktiviteter betydelsefullt för att upprätthålla 

balans. Resultatet visar att det är svårt att planera sin tid vid skiftarbete och att kunna 

kontrollera tiden men samtidigt att de som lyckas planera sin tid har större möjligheter att 

kontrollera tiden och därmed upplever en bättre balans. Tidigare forskning gällande 

aktivitetsbalans har beskrivit att kontroll av vardagen styrs av individens värderingar, behov, 

resurser samt strategier som är betydande för individens aktivitetsbalans (Håkansson, Dahlin-

Ivanoff & Sonn, 2006). I den aktuella studien kan det möjligen vara så att de deltagare som 

lyckats med att planera sin tid också har funnit strategier som gör att de har bättre kontroll 

över hur vardagen ser ut och därmed en bättre aktivitetsbalans.  

 

Tillfredsställande aktivitetsmönster är överensstämmelsen mellan önskat deltagande och 

faktiskt deltagande i aktiviteter (Matuska & Christiansen, 2008). Det visade sig i den aktuella 

studien att aktivitetsmönstret förändrades mellan de veckor deltagarna arbetade dag/natt skift. 

Av resultatet framkommer det att sömn eller bristen på sömn var en stor del av deltagarnas 

upplevelser som påverkade att en rad aktiviteter valdes bort eller sköts fram i tiden vilket 

verkade påverka deras upplevelse av hälsa. De flesta deltagare upplevde att sömnen var 

otillräcklig och att dem sov bättre när dem jobbade dag. Därmed är det viktigt att uppleva 
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kontroll i olika livssituationer för att man ska upprätthälla en god hälsa i enighet med vad 

Lundberg och Wentz (2004) beskriver. Resultatet visade att återhämtningen är viktigt för 

deltagarna för att de ska kunna känna balans i tillvaron samt ha kontroll över sin livssituation. 

För att människan ska fungera på sin maximala nivå krävs energi för att orka, därför behövs 

aktiviteter i vardagen som vila och återhämtning (Jonsson & Persson, 2006).  

 

Vidare i resultatet är planering över olika aktiviteter viktiga för att ge struktur i vardagen samt 

för att få tillbaka dygnsrytmen. Eftersom sömn är en viktig del i återhämtningen så är det 

viktigt att få tillräckligt med god sömn för att bibehålla en god hälsa (Lundberg & Wentz, 

2004).  Av resultatet framkommer det att rutiner är ett stöd för att ha en balans i vardagen och 

för att hinna med olika dagliga aktiviteter och få saker gjorda. I tidigare studie har det 

beskrivits att upprätthållande av dagliga rutiner bidrar till struktur i deltagarnas dagliga liv 

(Bontje, Kinébanian, Josephsson & Tamura (2004). Genom att vara delaktig i meningsfulla 

aktiviteter så främjas hälsa och välbefinnande (Law, 2002; Matuska, 2012a; Matuska & Barret 

2014; Stein, Foran & Cermak, 2011).  

 

Av resultatet framkom det att det sociala umgänget och gemensamma aktiviteter med andra 

påverkas. Relationer och aktiviteter med såväl familj och vänner påverkas negativt av 

skiftarbete. Det framkom för de deltagare som hade familj så var det dessa relationer och 

umgänget med dem som prioriterades då de arbetat natt. I tidigare studie beskrivs att 

skiftarbete påverkar balans mellan arbetet och familjelivet. Det beskrivs att ett skift på tio 

timmar under natten bidrar till fler svårigheter med familjelivet (Estryn-Béhar & Van der 

Heijden, 2012). Av resultatet framkommer det att umgänge och aktiviteter tillsammans med 

andra påverkas vid skiftarbete då tid läggs mer på sömn. Enligt Cassidy (2003) är familjen 

viktigt för förutsättningen av psykisk och fysisk ohälsa. Gemenskap med familj och vänner 

förknippas med välbefinnande där även omgivningen av familjen har en avgörande 

beståndsdel för hälsan. Av deltagarnas beskrivningar framkom det att familjen och vänner är 

viktiga för välmående dock fanns inte tid att prioritera detta. Studier visar att delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter ger stöd till välmående utifrån fysiska, psykologiska, kognitiva och 

sociala aspekter. Genom att öka delaktighet i sociala aktiviteter kan det påverka hälsan positivt 

(Clark, 1997; Wilcock, 2006). Här ifrågasätter författarna hur välmående påverkas för 
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deltagarna då se inte kan prioriter dessa relationer och gemensamma aktiviteter.  

 

Vid skiftarbete så förekommer det oregelbundna sömnvanor som resulterar i sömnbrist, 

trötthet, dålig sömnkvalité och störd dygnrytm. Detta i sin tur påverkar kroppsförmågan till att 

fungera i dagliga aktiviteter (Ottosson & Ottosson, 2010). Sömnen återställer och har en 

reparerande funktion i kroppen som utsöndrar viktiga hormoner som sker när vi sover. Detta 

medför även att stresshormonet kortisol hålls nere samt att immunförsvaret förstärks 

(Lundberg & Wentz, 2004). En annan faktor som förekommer vid skiftarbete är stress. Stress 

innebär påfrestningar och belastningar som individen känner av. Kroppen hamnar i ett tillstånd 

där muskler är spända, ökad puls, ökad blodcirkulation till muskler samt utsöndring av 

stresshormonerna kortisol och adrenalin (Ottosson & Ottosson, 2010). Resultatet i den aktuella 

studien visade att kroppen har svårt att anpassa sig efter skiftarbete, då många känner sig 

orkeslös, att kroppen inte är i fas samt begränsningar som påverkar till att utföra olika 

aktiviteter. Inom arbetsterapi finns det olika praxis modeller som detaljerat förklarar 

utförandekapaciteter som fokuserar på individens biomekaniska rörelser, motoriska 

kontrollprocesser, sensorisk information samt perceptuella och kognitiva processer. Dessa 

beskriver utförandekapaciteten som en funktion av den objektiva utförandekapaciteten 

(Kielhofner, 2012). Av resultatet beskriver deltagarna att struktur är viktigt att ha i vardagen 

då skiftarbete påverkar en fysiskt samt psykiskt och bidrar till obalans. Enligt Kielhofner 

(2012) påverkas individens delaktighet i aktivitet utifrån förmågan av personens kapacitet och 

effektivitet . Det framkommer ur resultatet att den egna förmågan påverkar delaktigheten i 

olika aktiviteter då det är påfrestande för kroppen att jobba natt.  

 

Metoddiskussion  

 

Studiens kvalitet och resultatens trovärdighet kommer att diskuteras utifrån tillförlitlighet, 

pålitlighet, noggrannhet och överförbarhet, samt om tolkningarna är rimliga i förhållande till 

den praxis de avser att belysa utifrån Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Författarna valde 

en kvalitativ design (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) för att fokusera på skiftarbetares 

upplevelser av aktivitetsbalans. Resultatet bygger på en intervjustudie med sju deltagare där 

data analyserats via en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet kan därför vara begränsat utifrån 
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dess överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) då det endast ger en bild av några 

deltagares perspektiv och upplevelser. Däremot visade analysen att det fanns många likheter i 

deltagarnas upplevelser vilket i sin tur kan stärka resultatet. Resultatet bör kunna bidra med en 

förståelse för hur aktivitetsbalans kan upplevas vid skiftarbete inom industrin där dag/nattskift 

ingår. Dock finns ett behov av ytterligare forskning inom området då kunskapen är begränsad. 

 

Resultatet bygger på intervjuer med sammanlagt sju deltagare. Enligt Hartman (2004) är 

intervjuer en lämplig metod då syftet är att studera erfarenheter och upplevelser av ett 

fenomen. Under intervjuerna använde författarna sig av en intervjuguide för att vara förbereda 

och för att hålla sig till samtalsämnet (Hartman, 2004). Innan författarna genomförde första 

intervjun gjorde de en provintervju på varandra för att stärka deras roller som intervjuare och 

se om frågeställningarna gav svar på syftet vilket enligt Patel och Davidsson (2011) kan stärka 

studien. För att ytterligare stärka intervjuernas kvalitet och få tillgång till rik data genomfördes 

uppföljande intervjuer med tre av deltagarna. Detta eftersom författarna i dialog med 

handledare kunde se att några av intervjuerna inte höll en god kvalitet gällande upplevelser av 

aktivitetsbalans. Genom att göra dessa uppföljande intervjuer anses författarna att de har fått 

tillgång till rik data som ger svar på studiens syfte. Intervjuerna genomfördes i en lokal på 

företaget och under intervjuerna förekom vissa störningsmoment som förbipasserande 

personer eller telefon som ringde vilket kan ha inverkat på intervjuernas kvalitet. I likhet med 

detta beskriver Olsson och Sörensen (2012) att platsen där intervjun sker har betydelse för 

dess kvalitet. 

 

Författarna analyserade data genom en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012) som grundar sig i författarnas tolkning och granskning av materialet. Vidare 

beskriver Granskär & Höglind-Nielsen (2012) att författarna ska vara medvetna om och 

använda sig av sin förförståelse för att kunna upptäcka ny kunskap samt få en djupare 

förståelse av fenomenet som studeras. Risken med att sätta förförståelse åt sidan är att 

värdefull information kan gå förlorat. Detta kan påverka trovärdigheten i materialet som har 

analyserats. Författarnas förförståelse är att de är arbetsterapeutstudenter och har kontakter 

som har erfarenheter av att arbeta skift. Detta i sin tur har påverkat tolkningen av data. I 

analysen tog författarna ut meningsenheter var för sig i samtliga intervjuer för att jämföra 
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likheter och skillnader. Detta var positivt då författarna kunde hitta mönster i materialet och 

diskutera mellan varandra angående likheter och skillnader i vad som togs ut som 

meningsbärande enheter. I denna fas av analysarbetet var även handledaren involverad för att 

diskutera de kategorier som växte fram. Under studiens gång har även studenter och 

handledare granskat på seminarier. Genom dessa diskussioner bör tillförlitligheten och 

pålitligheten ha stärkts i likhet med vad Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver.  

 

Konklusion  

 

Studiens resultat bidrar med kunskap och förståelse för hur skiftarbetare inom industri 

upplever aktivitetsbalans. Av resultaten framkommer en upplevd obalans mellan de veckor 

deltagarna arbetar dag respektive nattskift. De har då olika möjligheter att använda sin tid och 

planera för olika dagliga aktiviteter. Rutiner är viktiga för att känna balans och kontroll i 

vardagen. Deras sociala umgänge påverkas också och aktiviteter med andra beroende på om 

de har arbetat dag eller nattskift. Mycket tid går åt till sömn och återhämtning då deltagarna 

arbetat nattskift vilket påverkade deras upplevelse av aktivitetsbalans. Författarna anser att 

denna kunskap kan bidra till en förståelse för hur aktivitetsbalans påverkas vid skiftarbete där 

dag respektive nattskift ingår. Denna kunskap kan vara till gagn för arbetsterapeuter inom 

olika verksamhetsområden när de möter personer som arbetar dag/natt skift. Kunskapen kan 

även användas i hälsopromotivt syfte där arbetsterapeuter skulle kunna medverka till att 

förebygga upplevd obalans hos personer som arbetar skift genom att skapa en medvetenhet 

om bland annat vikten av att skapa rutiner och planera sin tid. Det behövs fler studier inom 

området aktivitetsbalans och skiftarbete eftersom det finns lite forskning inom detta område. 

Det vore intressant att exempelvis studera upplevelser av aktivitetsbalans vid skiftarbete inom 

andra områden än industrin såsom vården eller service yrken.  
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                                                                                                                                      Bilaga 1  

Till verksamhetschef vid XXXX 

Förfrågan om medgivande att genomföra studien "Hur upplever skiftarbetare sin 

aktivitetsbalans". 

Syftet med studien är att beskriva skiftarbetares upplevelser av aktivitetsbalans. 

Kort handlar aktivitetsbalans om hur en individ uppfattar livet av rätt mängd och rätt variation 

av olika aktiviteter som t.ex. arbete och fritid. Aktivitetsbalans kan upplevas olika från person 

till person. Forskning som finns idag om hur människor upplever aktivitetsbalans handlar bl.a. 

om personer som blivit sjukskrivna. Att arbeta skift kan ha betydelse för hur personer 

organiserar sina aktiviteter under dygnet och kan därigenom påverka när och i vilken 

utsträckning de har möjlighet att engagera sig i aktiviteter. Intresset för att studera 

aktivitetsbalans växte fram under senare delen av utbildningen då vi fördjupat oss inom detta 

område. Vi blev då intresserade av att veta om skiftarbete kan ha betydelse för hur personer 

upplever sin aktivitetsbalans.  

Vi vänder oss till dig med förfrågan om tillåtelse och hjälp att lämna ut informationsbrev med 

svarstalong till personer som arbetar dag/nattskift och som kan vara möjliga deltagare till 

denna studie. Vi avser att intervjua sju personer som arbetar dag/nattskift och intervjuerna 

beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att ske utanför arbetstid. Data kommer att 

behandlas konfidentiellt, dvs ingen förutom vi kommer att kunna identifiera personerna och 

verksamheten. Den som vid förfrågan tackar ja kommer att få ytterligare information om 

studiens förfarande och då lämna sitt samtycke att medverka. Vi som kommer att genomföra 

denna studie är två arbetsterapeutstudenter från Luleås tekniska universitet och denna studie är 

en grund för vårt examensarbete. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på en 

databas vid Luleå tekniska universitet. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas på 

följande hemsida: http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare via telefon eller mejl. 

Med vänliga hälsningar 

Sifa Akhtar    Sanna Claug   Handledare: Anneli Nyman 

sifakh-1@student.ltu.se sancla-1@student.ltu.se  anneli.nyman@ltu.se  

070-8962503   073-7858777   0920-493888 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:sifakh-1@student.ltu.se
mailto:sancla-1@student.ltu.se
mailto:annely.nyman@ltu.se
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                                                                                                                                          Bilaga 2   

Information till dig som har erfarenhet av att arbeta skiftarbete 

Förfrågan om medverkan i studien "Hur upplever skiftarbetare sin aktivitetsbalans". 

Syftet med studien är att beskriva skiftarbetares upplevelser av aktivitetsbalans. 

Kort handlar aktivitetsbalans om hur en individ uppfattar livet av rätt mängd och rätt variation 

av olika aktiviteter som t.ex. arbete och fritid. Aktivitetsbalans kan upplevas olika från person 

till person. Forskning som finns idag om hur människor upplever aktivitetsbalans handlar bl.a. 

om personer som blivit sjukskrivna. Att arbeta skift kan ha betydelse för hur personer 

organiserar sina aktiviteter under dygnet och kan därigenom påverka när och i vilken 

utsträckning de har möjlighet att engagera sig i aktiviteter. Intresset för att studera 

aktivitetsbalans växte fram under senare delen av utbildningen då vi fördjupat oss inom detta 

område. Vi blev då intresserade av att veta om skiftarbete kan ha betydelse för hur personer 

upplever sin aktivitetsbalans. Skälet till att du får detta brev är att du arbetar dag/nattskift och 

vi vill intervjua Dig om hur du upplever aktivitetsbalans i din vardag. Vid intervjun kommer 

vi att ställa några frågor och sedan får Du fritt berätta om hur Du upplever Din situation. 

Intervjun kommer att ta runt 30-60 minuter. Vår fråga till Dig är om Du vill delta i denna 

studie? Studien är frivillig att delta i och du kan avbryta deltagandet närsomhelst. Vi som 

kommer att genomföra studien är två arbetsterapeutstudenter vid Luleås tekniska universitet. 

Allt material vi samlar in via intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, dvs endast vi 

har tillgång till materialet och kan identifiera personerna och verksamheten. Vid intresse av att 

medverka i studien kontaktar Du någon av oss via telefon eller mail. Det färdiga 

examensarbetet kommer att publiceras på http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

där Du har möjlighet att läsa det.  

Vid frågor eller funderingar kan du/ni kontakta oss eller vår handledare via telefon eller mejl. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Sifa Akhtar   Sanna Claug   Handledare: Anneli Nyman 

sifakh-1@student.ltu.se sancla-1@student.ltu.se  anneli.nyman@ltu.se  

070-8962503   073-7858777   0920-493888 

 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:sifakh-1@student.ltu.se
mailto:sancla-1@student.ltu.se
mailto:annely.nyman@ltu.se
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                                                                                                                                          Bilaga 3  

Intervjuguide 

Demografiska frågor     

 

● Hur länge har du arbetat dag/nattskift? 

● Hur ser din livssituation ut? Ensamboende? Barn? Gift? Sambo? Singel? 

● Ålder? 

 

 

1. Kan du berätta hur en “typisk” dag ser ut för dig, vad du vanligtvis brukar göra? 

2. Upplever du att dina dagliga aktiviteter (hushållsgöromål, fritidsaktiviteter och annat) 

     påverkas av att du arbetar skift, och i så fall hur (ge exempel)?  

3. När du jobbar natt, tycker du att det påverkar det du gör på dagen?  

4. Gör du andra aktiviteter på dagen då du jobbat natt? 

5. Hur ändras din dagliga rutin? 

6. Hur ser tidsfördelningen för olika aktiviteter ut beroende på om du arbetar dag/natt? 

7. Hur gör du för att bibehålla dina rutiner när du arbetar skift? 

8. Hur ser din vila/sömn rutin ut när du arbetar skift? 

 

 

 


