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Sjuksköterskors upplevelser av återhämtning i arbetet - En 

kvalitativ studie på 1177 Vårdguiden på telefon Västra 

Götalandsregionen 

Det finns endast ett fåtal studier publicerade om återhämtning i arbetet, mer 

forskning behöver belysa återhämtningens viktiga roll och möjliga 

återhämtningsstrategier på arbetsplatsen. Syftet med föreliggande studie 

var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i arbetet, 

genom att studera schemalagd återhämtningstid på 1177 Vårdguiden på 

telefon. Fokus riktas mot att skapa förståelse för vilken betydelse 

återhämtning i arbetet har för arbetsbelastningen och arbetsklimatet, 

genom att undersöka hantering av arbetsuppgifterna och socialt samspel i 

arbetsgruppen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio 

sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på telefon. Insamlade data 

analyserades med hjälp av tematisk analysmetod och resulterade i fem 

teman; energi i arbetet, full närvaro i samtalet, legitimt att återhämta sig i 

arbetet, att kunna släppa arbetet under pausen samt gemenskap i 

arbetsgruppen. Resultatet visar på vikten av att uppleva en frihet i att kunna 

återhämta sig efter eget behov samt möjligheten till att släppa arbetet under 

pausen. Återhämtning i arbetet är betydande för arbetsbelastningen då det 

upplevs ge mer energi, ett ökat fokus, effektivitet samt möjligheten att inta 

en professionell roll vid hantering av arbetsuppgifterna. Återhämtning i 

arbetet är betydande för arbetsklimatet då det upplevs ge gemenskap i 

arbetsgruppen, ett ökat stöd för varandra, reflektion med kollegor samt 

möjligheten till att utveckla arbetsrelationer vid studerande av det sociala 

samspelet i arbetsgruppen. Studien bidrar med en förståelse för att 

återhämtning är en viktig resurs för att uppleva kontroll och gemenskap i 

arbetet, vilket kan främja organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Nyckelord: Återhämtning i arbetet, pauser, sjuksköterskors arbetsmiljö, 

arbetsbelastning, arbetsklimat, 1177 Vårdguiden på telefon  

Nurses experience of recovery at work – A qualitative study at 

1177 Healthcare Service over the phone in the Region of Västra 

Götaland  

There are only a few published studies about recovery at work. More 

research would be necessary to investigate the importance of recovery and 

the potential recovery strategies in an working environment. The purpose 

of this study was to examine the nurses' experience of recovery at work by 

studying scheduled recovery time at 1177 Healthcare Service over the 

phone. The study focus on finding and to understand the importance of 

recovery at work by investigating the workload and working climate, these 

factors was looked at on how well the nurses managed their work tasks and 

social interaction in the workgroup. Semi-structured interviews were 

conducted with ten nurses at the 1177 Healthcare Service over the phone. 

Gathered data was looked at using thematic analysis which resulted in five 

themes; energy levels at work, the presence in the conversation with the 

caller, the legitimate acceptance to recover at work, ability to 

detach from work during breaks and the nurses solidarity in the 

workgroup. The result show the importance of each individuals need to 

feel like they are in demand of their own recovery as well as being able 

to detach themselves from work during their breaks. Recovery at work has 
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a significant impact on the workload as it is perceived to provide the nurses 

with higher levels of energy, better focused, become more efficient and the 

ability to enter a more professional role when handling their work tasks. 

Recovery is also important for the nurses working climate, it provides the 

feeling of getting a closer relationship with colleagues, higher level of 

support and the time to reflect with each other and the opportunity to 

develop work related relationships, results shown after the insight of 

studying the interaction of the work group. The study contributes to 

understand the importance of recovery as a resource for the person to feel 

in control and solidarity at work which can benefit the organisational and 

social work environment. 

Keywords: Recovery at work, breaks, nurses work environment, 

workload, working climate, 1177 The Healthcare Service over the phone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Camilla Seitl för många goda råd och 

vägledning under arbetets gång. Vi vill tacka cheferna på 1177 Vårdguiden på telefon 

som gjorde det möjligt att få göra arbetet inom verksamheten och hjälpte oss att 

komma i kontakt med informanter. Vi vill även tacka de sjuksköterskor som delade 

med sig av sina upplevelser och erfarenheter och gjorde detta arbete möjligt att 

genomföra.  



 

 

 

4 
 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund .................................................................................................................. 5 

2. Teori och tidigare forskning..................................................................................... 5 

2.1 Ansträngnings-återhämtningsmodellen .............................................................. 6 

2.2 Krav, kontroll och stödmodellen ........................................................................ 6 

2.3 Intern och extern återhämtning .......................................................................... 7 

2.4 Pauser i arbetet ................................................................................................... 7 

2.5 Sjuksköterskors arbetsmiljö ............................................................................... 8 

3. Syfte och frågeställning ........................................................................................... 8 

4. Verksamhetsbeskrivning .......................................................................................... 9 

5. Metod ....................................................................................................................... 9 

5.1 Metodologiska utgångspunkter .......................................................................... 9 

5.2 Val av informanter ........................................................................................... 10 

5.3 Tillvägagångssätt .............................................................................................. 10 

5.4 Etiska överväganden ........................................................................................ 10 

5.5 Instrument......................................................................................................... 11 

5.6 Reliabilitet och validitet ................................................................................... 11 

5.7 Databearbetning ............................................................................................... 12 

5.8 Metoddiskussion............................................................................................... 13 

6. Resultat .................................................................................................................. 14 

6.1 Energi i arbetet ................................................................................................. 14 

6.2 Full närvaro i samtalet ...................................................................................... 14 

6.3 Legitimt att återhämta sig i arbetet ................................................................... 15 

6.4 Att kunna släppa arbetet under pausen ............................................................. 16 

6.5 Gemenskap i arbetsgruppen ............................................................................. 17 

7. Diskussion .............................................................................................................. 18 

8. Slutdiskussion ........................................................................................................ 22 

Referenser .................................................................................................................. 23 

Bilaga 1 ........................................................................................................................ 1 

Bilaga 2 ........................................................................................................................ 1 

 

 

  



 

 

 

5 
 

1. Bakgrund 

“Jag tror att vi behöver pauser, vi behöver lugna oss och tänka efter” framhålls i filmen 

Utmaningen- en film om den sjuka jobbstressen (Arbetsmiljöverket, 2016a). Vi har ett 

stort hälsoproblem i samhället idag då psykisk ohälsa och stress ligger på en 

oroväckande hög nivå. Alla arbetsplatser bör inrätta en nollvision som inte bara 

handlar om att förhindra olyckor, utan som även tar fasta på ett helhetsperspektiv inom 

arbetsmiljöområdet. Det är då viktigt att även inkludera frågor gällande 

arbetssjukdomar och organisatorisk och social arbetsmiljö (Zelmin-Ekenhem, 2019, 

28 april). Under de senaste decennierna har mer fokus riktats mot den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön då ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande 

särbehandling har uppmärksammats alltmer på våra arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 

2016b). Tydligare regler och krav har efterfrågats vilket har resulterat i 

författningssamlingen organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Finns det 

brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan det leda till ohälsa på olika 

sätt, som kan yttra sig såväl fysiskt som psykiskt. Arbetsmiljön behöver vara 

fungerande för oss alla då inte enbart den enskilda individen drabbas utan bidrar också 

till kostnader för verksamheter och samhället (Arbetsmiljöverket, 2016b).  

Det riktas mycket fokus mot sjukvårdspersonalens hälsa, då det finns en hög risk 

för stressrelaterade sjukdomar inom dessa yrken (Wieclaw, Agerbo, Mortensen & 

Bonde, 2006). Ejlertsson, Heijbel, Ejlertsson och Andersson (2018) menar att det råder 

brist på information om hälsofrämjande faktorer inom framförallt primärvården för att 

motverka ohälsa. Ett viktigt bidrag i forskarnas studie visar på vikten av återhämtning 

i arbetet, vilket har en betydande inverkan på individers hälsa. Sömn definieras ofta 

som ”återhämtningens flaggskepp” (Suntarbetsliv, 2017), men återhämtning är så 

mycket mer än bara vila och pauser och har även ett samspel med den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Mycket handlar om arbetsbelastningen, det vill säga hur 

arbetet organiseras och arbetsklimatet, hur sammanhållningen är på arbetsplatsen, 

vilket kan vara avgörande för återhämtningen (Suntarbetsliv, 2018). Att det finns 

möjligheter för återhämtning kan vara en viktig resurs för att uppnå mål och även för 

att hantera krav i arbetet (AFS 2015:4). Även om flera tidigare studier har rapporterat 

samband mellan återhämtning och fysiska och psykiska förhållanden, har mer fokus 

riktats mot återhämtning utanför arbetet menar Ejlertsson et al. (2018). Det finns 

endast ett fåtal studier som publicerats om återhämtning under arbetstid (Bloom, 

Kinnunen & Korpela, 2014). Mer forskning behöver belysa återhämtning under 

arbetstid och studera möjliga återhämtningsstrategier på arbetsplatsen (Ejlertsson et 

al., 2018). 

2. Teori och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras först två modeller, ansträngnings-återhämtningsmodellen 

och krav, kontroll och stödmodellen för att få förståelse om återhämtningens viktiga 

roll för att bemöta ansträngningar och krav i arbetet. Därefter framhålls tidigare 

forskning med fokus på intern och extern återhämtning, pauser i arbetet och 
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sjuksköterskors arbetsmiljö för att komplettera med delar som är betydelsefulla utifrån 

studiens undersökningsområde.  

2.1 Ansträngnings-återhämtningsmodellen 

Återhämtning är ett begrepp med flera definitioner, men gemensamt med flertalet 

definitioner är att återhämtning beskrivs som en psykofysiologisk process för att återfå 

energi efter en ansträngning (Meijman & Mulder, 1998; Ejlertsson et al.,2018; Geurts 

& Sonnentag, 2006). En teori som uttryckligen betonar återhämtningens viktiga roll 

vid ansträngning är ansträngnings-återhämtningsmodellen, på engelska benämnt 

Effort-Recovery Model (Meijman & Mulder, 1998). Geurts och Sonnentag (2006) 

beskriver att den ansträngning som en arbetande individ oundvikligen ägnar sig åt i 

sitt arbete är sammankopplat med en mer kroppslig belastning som kan ge uttryck 

genom exempelvis mental trötthet. Meijman och Mulder (1998) menar att denna 

kroppsliga belastning inte är skadlig i sig om individen har möjlighet att återhämta sig 

efter arbetstid, men om inte tid för återhämtning möjliggörs och individen utsätts för 

fortsatt arbetsbelastning kan det utvecklas till mer kroniska symtom på lång sikt. 

Geurts och Sonnentag (2006) framhåller att grunden för återhämtning är att det 

psykofysiologiska system som aktiveras under arbetet, kan återgå och stabiliseras till 

en mer grundnivå, vilket sker när inga speciella krav ställs på individen. Det 

psykofysiologiska systemet avser kroppens mobilisering av resurser för att kunna 

bemöta yttre påfrestningar. Vid goda arbetsförhållanden sker även återhämtning vid 

en kort paus från arbetet. Om det istället finns otillräckliga möjligheter för 

återhämtning kan det psykofysiologiska systemet fortsatt vara aktiverat innan det ens 

haft chans att stabiliserats och för att fortsätta prestera måste individen anstränga sig 

kompensatoriskt. Denna kompensatoriska ansträngning kan då ligga till grund för en 

ökad stressnivå och leder till ett ännu större behov av återhämtning (Geurts & 

Sonnentag, 2006). Hunter och Wu (2016) menar att modellen kan vara särskilt 

användbar när dagliga pauser från arbetet analyseras för att uppmärksamma att 

anställda under längre perioder får den vila de behöver kopplat till arbetet. 

2.2 Krav, kontroll och stödmodellen 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att beroende på hur den organisatoriska 

strukturen är uppbyggd kan det vara avgörande vid risken för stressrelaterad ohälsa. 

Om det råder höga arbetskrav, brist på kontroll och det finns ett svagt socialt stöd kan 

det utgöra en särskild hälsorisk för den yrkesverksamma individen. På detta sätt visar 

krav, kontroll och stödmodellen hur olika kombinationer av arbetsbelastning, 

handlingsutrymme och socialt stöd kan ha en inverkan på individers hälsa. 

Arbetsbelastningen och tidspressen syftar på kraven i arbetet, medan kontrollen avser 

färdigheter i arbetet och möjligheten till att fatta beslut. Det sociala stödet innefattar 

betydelsen av stöttning från ledning och kollegor. Karasek och Theorell betonar att 

den subjektiva upplevelsen hos individen kan vara avgörande för att hantera 

påfrestningar i arbetet. Enligt modellen kan individen bemöta höga arbetskrav om det 

upplevs finnas en kontroll över situationen samt ett socialt stöd på olika sätt. De olika 

faktorerna samspelar därmed i en upplevd helhet för individen. Van Veldhoven och 
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Sluiter (2009) beskriver i relation till modellen, vikten av att få återhämtning i arbetet 

för att uppleva kontroll i sitt arbete och för att kunna bemöta arbetets krav. Genom att 

uppleva kontroll i arbetet och över sin arbetssituation kan individen därmed använda 

sina färdigheter och påverka sina prestationer i arbetet. Det är då av vikt att se över 

arbetets struktur och organisering för att skapa interna återhämtningsmöjligheter. 

2.3 Intern och extern återhämtning  

Återhämtning kan betraktas på två sätt, internt respektive externt. Internt handlar om 

återhämtning under arbetstid och externt är återhämtning efter arbetet. Det finns 

därmed en skiljelinje mellan intern och extern återhämtning, men de båda 

återhämtningsprocesserna kompletterar varandra. Energi som skapas under 

arbetsdagen påverkar i sin tur återhämtningen efter arbetet, vilket är av vikt för att 

bevara hälsan och förebygga utmattning. Återhämtningsprocesserna tycks även 

förstärka varandra och bidrar till arbetsengagemang, en god arbetsinsats och är positivt 

för hälsan (Schulz, Bloom & Kinnunen, 2017). Geurts och Sonnentag (2006) beskriver 

att om det däremot inte skapas tillräckligt med tid för återhämtning under arbetstid är 

återhämtning efter arbetet särskilt nödvändigt. Om det råder brist på återhämtning i 

samband med en stressfylld arbetsmiljö, som kräver full uppmärksamhet i arbetet, kan 

det påverka anställdas hälsa negativt på lång sikt. I studien visar forskarna att 

återhämtning är en mycket viktig faktor för att anställda ska kunna koppla av från 

ansträngningar i arbetet. Van Veldhoven och Sluiter (2009) skildrar också betydelsen 

av brist på återhämtning i arbetet och riktar fokus på hur höga psykosociala krav kan 

leda till negativa konsekvenser för anställdas hälsa. Möjligheter till återhämtning är 

därmed mycket viktigt för att förhindra arbetsrelaterad utmattning.  

2.4 Pauser i arbetet 

För att kunna koppla av från arbetet är det viktigt att få tid till återhämtning under 

arbetsdagen och flera forskare riktar då fokus mot pausernas betydelse. Regelbundna 

vilopauser från arbetet kan vara effektivt för att upprätthålla prestanda och hantera 

trötthet (Tucker, 2003). Det finns flera fördelar med att få pauser från arbetet menar 

Hunter och Wu (2016) som i sin studie uppmärksammar när, var och hur pauser under 

arbetsdagen kan vara mest fördelaktiga. En arbetsdag bör ha flera korta pauser, där 

den första pausen infaller tidigt. För att kunna återhämta sig från arbetet är det 

nödvändigt att anställda får tillfälliga avbrott från arbetskraven. Återhämtning i form 

av pauser är en mycket viktig resurs för att också skapa trivsel, förebygga somatiska 

symtom som exempelvis huvudvärk och fysisk smärta samt minimera risken för 

emotionell utmattning. Om anställda dessutom får göra den typ av aktivitet de önskar 

under sin paus, som därmed blir anpassad efter det egna behovet, så skapar det även 

möjligheter för att upprätthålla en god hälsa. Bosch, Sonnentag och Pinck (2018) 

menar att det är viktigt att kunna slappna av under sin paus för att uppleva 

återhämtning. Att känna en gemenskap med sina kollegor skapar även förutsättningar 

till att kunna slappna av under denna tiden. Att känna sig återhämtad efter pausen kan 

i sin tur öka anställdas effektivitet under dagen och framförallt senare på 

eftermiddagen. Hur en anställd upplever sitt arbete kan påverka energinivån i slutet av 
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dagen menar forskarna Van Hooff och Geurts (2015). Om arbetet upplevs 

tillfredsställande och anställda har en hög arbetsmotivation kan detta i sin tur medföra 

att anställda känner sig piggare i slutet av arbetsdagen. Pauserna kan också möjliggöra 

för att skapa goda relationer genom att spendera tid ihop med kollegor och tillgodose 

anställdas grundläggande psykologiska behov i arbetet (Van Hooff & Geurts, 2015). 

Det är av stor vikt att arbetsplatsen har ett stöttande klimat som uppmuntrar anställda 

att ta sina pauser för att återfå energi och kraft till sitt arbete (Zhu, Kuykendall & 

Zhang, 2019). Att skapa distans från arbetet kan även möjliggöra för anställda att 

släppa sitt arbete under pausen och få ny energi för arbetsuppgifterna därefter. För att 

kunna släppa arbetet är det fördelaktigt om arbetsfrågor inte diskuteras med kollegor 

under denna tiden vilket även mentalt skapar förutsättningar till att släppa arbetet (Von 

Dreden & Binnewies, 2017). 

2.5 Sjuksköterskors arbetsmiljö 

Sjuksköterskans profession är under en samhällelig och global förändring som ställer 

krav på ett ökat ansvarstagande och självständighet i arbetsrollen (Tashiro, Shimpuku, 

Naruse, Maftuhah, & Matsutani, 2013). Sjuksköterskans arbetsroll kan innebära svåra 

och emotionellt ansträngande möten med krävande patienter, vilket kan påverka hälsan 

och leda till känslomässig utmattning. Sjuksköterskors arbetsmiljö kan på så sätt 

upplevas intensiv med mycket känslor och intryck, där det dagligen kan vara en hög 

stress med patienter. Genom att organisationen implementerar strategier och policys 

som underlättar i sjuksköterskors arbete kan det hjälpa sjuksköterskor att främja ett 

hälsosamt arbete och förbättra sjukvårdskvalitén (Chou, Hecker & Martin, 2012; 

Blanco-Donoso, Garrosa, Demerouti & Moreno-Jiménez, 2017). Stöttning från 

kollegor är centralt för att minimera risken för känslomässig utmattning efter arbetet. 

Organisationen får då en viktig roll i att skapa stabila arbetsgrupper, ett bra samarbete 

och ett positivt arbetsklimat (Blanco-Donoso et al., 2017). Skapas det utrymme för att 

kunna ventilera och reflektera tankar i arbetsgruppen underlättar det även 

bearbetningen av de känslor som uppstår i arbetsrollen (Chou et al., 2012). Reflektion 

är således viktigt i sjuksköterskans arbete för att bli mer medveten om personliga 

erfarenheter och egenskaper samt möjliggör även för förbättring av medicinska 

kunskaper, vilket kan skapa en bra grund för en välfungerande patientvård (Tashiro et 

al., 2013). 

3. Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i 

arbetet, genom att studera schemalagd återhämtningstid på 1177 Vårdguiden på 

telefon. Fokus riktas mot att skapa förståelse för vilken betydelse återhämtning i 

arbetet har för arbetsbelastningen och arbetsklimatet, genom att undersöka hantering 

av arbetsuppgifter och socialt samspel i arbetsgruppen. Studien kan därmed bidra med 

en förståelse för hur återhämtning i arbetet kan främja organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Följande frågor formulerades: 

● Hur upplever sjuksköterskor återhämtning i arbetet? 
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● Hur upplever sjuksköterskor att återhämtning i arbetet påverkar 

hanterbarheten av arbetet? 

● Hur upplever sjuksköterskor att återhämtning i arbetet påverkar det sociala 

samspelet med kollegor? 

4. Verksamhetsbeskrivning 

1177 Vårdguiden på telefon är en verksamhet för sjukvårdsrådgivning, där 

sjuksköterskor gör bedömningar och ger vägledning i vårdfrågor över telefon. Varje 

region driver sin egen verksamhet, men alla regioner i hela landet ingår i ett nationellt 

nätverk med ett gemensamt arbetssätt och beslutsstöd. Varje år svarar sjuksköterskor 

på drygt 4,1 miljoner samtal (1177 Vårdguiden, 2018).  

Denna studie är genomförd på tre verksamhetsorter på 1177 Vårdguiden på 

telefon som är en del av förvaltningen Regiongemensam hälso-sjukvård inom Västra 

Götalandsregionen sedan 1 januari 2019. Tidigare var verksamheten en del av 

Närhälsan som räknas till en av de största offentliga primärvårdsaktören i Sverige. 

1177 Vårdguiden på telefon har sina kontor belägna på fyra verksamhetsorter inom 

Västra Götalandsregionen.  Under 2017 infördes schemalagd återhämtningstid för att 

möjliggöra regelbundna pauser och återhämtning under ett arbetspass, med målet att 

arbeta hälsofrämjande och motverka sjuktal. Återhämtningstiden ingår i arbetstiden 

och följer ett schema så att det alltid finns bemanning vid telefonerna. Pauserna kan 

vara tre till sex på en dag beroende på arbetspass, vilka är utöver lunchrasten.  En paus 

får max vara en kvart. Tidigare utvärderingar inom verksamhet har visat på positiva 

resultat då antal besvarade samtal inte har minskat, istället hanteras fler samtal varje 

timme. Samtalen upplevs även mer effektiva och kvaliteten har ökat (M. Bondesson, 

personlig kommunikation, 5 mars 2019).  

5. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval och genomförande för att besvara 

syfte och frågeställningar.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Fenomenologi har inspirerat studiens olika delar som vid utformning av syfte och 

frågeställning, vid datainsamling och under analysprocessen. Tonvikten ligger på att 

fånga essensen i sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i arbetet och för att 

undersöka denna upplevelse har semistrukturerade intervjuer använts som verktyg. 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att fånga essensen i mänskliga upplevelser är 

centralt inom fenomenologin. Intervjuer som är ostrukturerade eller semistrukturerade 

kan vara goda hjälpmedel för att få kunskap om det undersökta fenomenets essens. 

Under studiens analysprocess riktades fokus mot att finna gemensamma nämnare i 

informanternas upplevelser, vilket Fejes och Thornberg (2015) beskriver som att finna 

det varaktiga i olika gestaltningar, att fånga deras gemensamma nämnare. Dessa 

gemensamma nämnare är grunden för fenomenets väsen. 
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5.2 Val av informanter 

Val av informanter i studien var sjuksköterskor som arbetar på 1177 Vårdguiden på 

telefon. Tio sjuksköterskor deltog, från tre olika verksamhetsorter. Både kvinnor och 

män medverkade i studien, där majoriteten var kvinnor. I denna studie läggs ingen vikt 

på könsdifferensen då det inte anses aktuellt utifrån studiens syfte. Kriterier som 

ställdes var att informanterna skulle vara sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på 

telefon samt ha erfarenhet av att arbeta enligt schemalagd återhämtningstid. Det var 

av vikt utifrån studiens syfte att informanterna kunde uttala sig om sin upplevda 

erfarenhet av återhämtning i arbetet genom att de hade arbetat utifrån denna strategi. 

5.3 Tillvägagångssätt 

Efter en första kontakt med en HR-chef inom Västra Götalandsregionen kunde kontakt 

inledas med chefer på 1177 Vårdguiden på telefon. Ett första möte hölls med 

primärvårdschefen och en enhetschef som gav sitt godkännande till att få göra studien 

inom 1177 Vårdguiden på telefon. Genom mailkontakt med samtliga enhetschefer 

inom verksamheten kunde datum och tid för intervjuer bokas. Dessa chefer skickade 

ut förfrågningar till sjuksköterskorna som i sin tur kunde anmäla sitt intresse av att 

delta. Totalt efterfrågades tio intervjuer, vilka fanns möjlighet att få göra på tre 

verksamhetsorter. Samtliga fyra verksamhetsorter tillfrågades, men då en av de 

tillfrågade verksamhetsorterna inkom med sent svar, utifrån studiens tidsplan, gjordes 

bedömningen att intervjuerna på de tre verksamhetsorterna var tillräckligt. Urval har 

genomförts enligt ett bekvämlighetsurval vilket Denscombe (2009) beskriver som ett 

urval då informanter som finns tillgängliga för undersökningen väljs ut. Cheferna var 

en viktig länk för att dels få tillträde till verksamheten, men också för att komma i 

kontakt med informanter. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det ofta behövs ett 

samarbete med en ansvarig inom organisationen som kan ge tillgång till relevanta 

informanter. Intervjuerna hölls på informanternas arbetsplatser i utvalda mötesrum och 

delades upp där en informant och en intervjuare deltog, vilket Kylén (2004) framhåller 

som viktigt för att skapa en jämlik intervjusituation. Intervjuerna varade mellan 40 till 

50 minuter och spelades in, för att sedan kunna skrivas ut ordagrant. Informanterna 

fick tillgång till intervjuguiden (se bilaga 1) som de kunde följa under intervjun. 

5.4 Etiska överväganden 

I denna studie har etiska riktlinjer beaktats vilket Vetenskapsrådet (2010) förklarar i 

fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att uppfylla de forskningsetiska kraven fick informanterna ta del 

av ett missivbrev (se bilaga 2). Studiens övergripande syfte framhölls även muntligt i 

början av intervjun då det säkerställdes att informanten hade läst missivbrevet och tagit 

del av informationen om studien. Hade informanten inte läst missivbrevet fanns 

utskrivna exemplar tillgängliga för att säkerställa att alla hade tagit del av information 

om studien och godkänt sin medverkan innan intervjun började. Informanterna 

tillfrågades även om sitt godkännande att få spela in intervjun. I missivbrevet framgår 

studiens syfte och ändamål samt att det är frivilligt att delta och att deltagandet kan 

avbrytas när som utan motivering. Informanterna fick även information om att 
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insamlad data behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn på individer 

anges, men att verksamheten kommer att benämnas vid namn i uppsatsen. I 

missivbrevet framhålls även att ljudinspelningar och transskript kommer att raderas 

efter studiens färdigställande. 

5.5 Instrument 

För datainsamling användes semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) 

beskriver att vid semistrukturerade intervjuer finns en färdig intervjuguide med 

frågeområden som ska beröras under intervjun. Intervjuaren ska vara flexibel vad 

gäller ämnenas ordningsföljd och låta informanten utveckla sina tankar och svar 

genom att ställa följdfrågor. Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika frågeområden; 

bakgrundsinformation, upplevelsen av återhämtning, arbetsbelastning och 

arbetsklimat. För att det skulle skapas en tydlig struktur i intervjuguiden och för att 

säkerställa att alla frågeområden kom med delades intervjuguiden upp i dessa fyra 

olika delar. De olika delarna hade för avsikt att komplettera och även förstärka 

varandra, vilket skapade en flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd. 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) har använts som vägledning vid 

utformandet av frågeområdena arbetsbelastning och arbetsklimatet i intervjuguiden för 

att finna kopplingar till organisatorisk och social arbetsmiljö. De olika frågeområdena 

avsåg att ge svar på studiens frågeställningar; hur upplever sjuksköterskor 

återhämtning i arbetet?, hur upplever sjuksköterskor att återhämtning i arbetet 

påverkar hanterbarheten av arbetet? och hur upplever sjuksköterskor att återhämtning 

i arbetet påverkar det sociala samspelet med kollegor?. Kvale och Brinkmann (2014) 

framhåller att frågeställningarna kan översättas till intervjufrågor. Detta gjordes 

genom att intervjufrågorna utformades i relation till studiens frågeställningar, vilket 

bidrog till detaljerade och nyanserade data. 

5.6 Reliabilitet och validitet  

Inom kvalitativa studier finns det delade meningar om hur dessa begrepp kan användas 

för att få en bild av kvaliteten i en undersökning. Tillförlitlighet och pålitlighet anses 

vara mer anpassade för att beskriva validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 

(Bryman, 2002). Fejes och Thornberg (2015) beskriver att tillförlitligheten innebär hur 

noggrant och systematiskt arbetet är genomfört under hela undersökningen och hur 

man har gått tillväga vid datainsamling och analys, vilket speglar trovärdigheten i 

resultatet. För att säkerställa att denna studie undersökte det som avsågs att undersökas 

har frågeställningarna legat till grund vid utformning av intervjufrågorna, för att på så 

sätt kunna genomföra en tillförlitlig studie och få fram ett trovärdigt resultat. 

Insamlade data har sedan noggrant bearbetats i olika steg utifrån tematisk analysmetod. 

För att vara uppmärksam på att informanterna uppfattade frågorna på rätt sätt under 

intervjuerna, ställdes sonderande frågor och korta summeringar av svaren gjordes även 

under intervjuernas gång för att vara säker på att inget hade missförståtts, vilket 

Eliasson (2018) menar är av vikt för att få ett pålitligt resultat. 
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5.7 Databearbetning 

Analys av intervjudata har gjorts med hjälp av tematisk analysmetod. Tematisk analys 

har för avsikt att analysera och identifiera teman inom data. Det är ett flexibelt verktyg 

för att finna detaljer och nyanseringar. Ett tema fångar viktiga delar i förhållande till 

frågeställningen och representerar meningar och mönster inom datamängden (Braun 

& Clarke, 2006). Intervjuerna i denna studie har analyserats enligt Braun och Clarke 

(2006) tematiska analys som sker i sex olika steg. Det första steget innebar att bekanta 

sig med datamängden, transkribera data samt läsa igenom materialet flera gånger för 

att på så sätt aktivt söka efter betydelser och mönster. I det andra steget noterades de 

första idéerna och initiala koder i datamängden, vilket gjordes manuellt med hjälp av 

papper och penna. Data sammanställdes därefter utifrån vad som var relevant för varje 

kod. Under det tredje steget sorterades koderna inom potentiella teman. Koderna 

analyserades för att bedöma hur de kunde kombineras och bilda underteman samt mer 

övergripande teman. I det fjärde steget kontrollerades framtagna teman i förhållande 

till koderna och datamängden som helhet. Inom detta steg gjordes även en tematisk 

karta för att åskådliggöra hur teman och koder hängde samman. Under det femte steget 

namngavs varje tema. För att namnge varje tema handlade det om att finna essensen 

inom varje tema och vilken aspekt varje tema fångade. Det sjätte och sista steget i 

analysprocessen innebar en slutgiltig analys av utvalda koder och teman i förhållande 

till studiens syfte samt presenterad teori och tidigare forskning.  

Tabell 1 

Kodningsexempel 

Meningsenhet  Meningsreduktion  Kod  Undertema  Tema 

 

Jag känner att det är en 

mer positiv anda på 

arbetsplatsen här sedan 

vi fick kvartarna, att vi 

alla känner att det ger så 

mycket och att man 

orkar vara social på ett 

annat sätt så. 

 

  

det är mer positiv anda 

på arbetsplatsen här 

sedan vi fick 

kvartarna, det ger 

mycket och man orkar 

vara social  

  

Positiv 

anda 

  

Sammanhållning 

  

Gemenskap i 

arbetsgruppen  

Jag känner att kanske att 

man diskuterar mera nu, 

att man diskuterar mera 

än vad man gjorde förut. 

För förut då frågade 

man kanske när man 

måste fråga någon, nu 

kan man mer diskutera 

hur tycker du… har du 

hört talas om detta 

någon gång... vet du hur 

dem gör med det... 

 kanske att man 

diskuterar mera nu, 

diskuterar mera än vad 

man gjorde förut. 

Förut då frågade man 

kanske när man måste 

fråga, nu kan man mer 

diskutera  

 Mer 

diskussion 

 Utbyten av 

erfarenhet 

 

Not. Tabellen visar ett utdrag från den tematiska analysen. 



 

 

 

13 
 

5.8 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av återhämtning 

i arbetet ansågs kvalitativ metod som mer fördelaktig att använda än kvantitativ. Då 

dessa upplevelser krävde en djupare förståelse förklarar Eliasson (2018) att kvalitativ 

metod då kan skapa förutsättningar till att få förståelse om sammanhang och företeelser 

som inte uppenbarar sig med en gång. Semistrukturerade intervjuer användes för att 

nå denna förståelse och en styrka med detta metodval var att genom intervjuer möta 

sjuksköterskor och ta del av deras upplevelser och erfarenheter, vilket bidrog till 

nyansrika och detaljerade data. Då denna studie riktade fokus mot att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser genom att intervjua ett mindre antal anställda, kan det 

medföra en svårighet i att säga att dessa subjektiva upplevelser gäller för samtliga 

anställda inom verksamheten och därmed för en större population. Även om 

kvantitativ metod hade kunnat inkludera fler deltagare vid exempelvis en 

enkätundersökning, ansågs det viktigt utifrån studiens syfte att mer gå på djupet och 

ta del av informanternas upplevelser. I detta avseende kan det vara av vikt att skildra 

generaliserbarheten av studiens resultat, vilket Bryman (2002) menar är en svårighet 

inom kvalitativ metod utöver en situation i vilken de produceras. Däremot finns det 

andra former av generalisering inom kvalitativ metod som Fejes och Thornberg (2015) 

framhåller är analytisk och situerad generalisering, där läsaren kan känna igen eller 

relatera resultatbeskrivningen med andra specifika fall. Det innebär enligt Fejes och 

Thornberg att tolkningar, begrepp och beskrivningar som framkommer i studiens 

resultat kan jämföras och appliceras på andra situationer. Resultatet från denna studie 

kan genom att betraktas på detta sätt, även vara betydande för andra liknande fall.  

En annan svårighet inom kvalitativa studier beskriver Denscombe (2009) är att 

det finns en risk för att subjektiva uppfattningar påverkar tolkningsprocessen, eftersom 

den är nära sammankopplad med den egna förförståelsen och egenintresset. Resultatet 

i denna studie har därför hanterats med försiktighet i enlighet med Denscombe (2009). 

Det innebar att insamlade data i så stor utsträckning som möjligt behandlades utifrån 

dess egenhet, med avsikten att egna värderingar och tolkningar inte skulle styra 

resultatet mot en viss riktning. Det kan låta enkelt, men blev en utmaning och för att 

undvika att vara styrande lästes materialet först igenom flera gånger och diskuterades 

innan koder och teman arbetades fram utefter stegen i tematisk analys (Braun & 

Clarke, 2006). Det var även en styrka under analysprocessen att insamlade data 

analyserades gemensamt efter de enskilda intervjuerna och transkriberingarna, för att 

på så sätt säkerställa en liknande uppfattning av insamlade data. 

För att skapa förutsättningar till ett tillförlitligt resultat framhölls betydelsen av 

att sjuksköterskorna själva skulle anmäla sitt intresse och att cheferna inte skulle 

påverka valet av informanter. För att få tillgång till informanter hjälpte verksamhetens 

chefer till som vidarebefordrade informationen till sina medarbetare och noterade 

sedan intresset av att delta. Detta är något som hade kunnat gjorts annorlunda i studien, 

genom att inleda en direkt kontakt med sjuksköterskorna istället, för att utesluta risken 

för eventuellt utvalda informanter. Kontaktvägen genom cheferna ansågs dock i detta 
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avseende som nödvändigt, dels för att få tillträde till verksamheten, men även med skäl 

av tidsbrist. 

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat i form av fem teman. Inom varje tema 

framhålls citat och beskrivande text om informanternas upplevelser av återhämtning i 

arbetet.  

6.1 Energi i arbetet 

Samtliga informanter uttryckte en upplevelse av att återhämtning i arbetet har påverkat 

energin under dagen. Att få gå ifrån arbetet och ta en paus gör att det känns enklare 

och man orkar mer. Det blir tydligt att den schemalagda återhämtningstiden skapar 

förutsättningar till att upprätthålla en god energinivå under dagen.  

Informant 5: ” […] vissa dagar är man trött och hängig och då är det så 

där, då ser man då det där återhämtningsschemat och så tänker man att här 

kan jag få en paus. Då kan jag göra vad jag vill och då är det ljuset i 

tunneln.” 

Att få sin återhämtning kontinuerligt under arbetsdagen beskrivs även underlätta i 

arbetet och skapar en upplevelse av att arbetsdagen blir mer hanterbar. Att få 

återhämtning i arbetet skapar även upplevelser av att vara piggare och mer alert i sitt 

arbete, vilket påverkar prestationer samt möjligheten att inta en professionell roll. 

Informant 3: ”De ringer hit för att få professionell hjälp och det ska de 

också ha. Sen är det också att jag blir trött efter några sådana här samtal, 

så får man sin kvart och så får man tillbaka det här goa och sköna igen då 

man är riktigt alert.” 

Energin upplevs ihållande även senare under arbetsdagen och kan skapa mer kraft i 

arbetet. Att det skapas möjligheter för återhämtning under arbetsdagen visar sig också 

vara betydande vid arbetsdagens slut och kan bidra med en kvalité även hemma. 

Informanter beskriver att man upplever sig vara piggare hemma och orkar engagera 

sig i fritidsaktiviteter.  

Informant 4: ”Jag tror att i slutet av arbetspassen tror jag att man får 

väldigt stor nytta utav den här återhämtningen. Man har liksom en femte 

växel.” 

Informant 5: ”Om man inte har återhämtning någon gång under dagen, då 

är man ju helt slutkörd när du kommer hem och så är det inte här. På det 

här arbetet känner jag att jag har kraft och livslust när jag går ut härifrån.“ 

6.2 Full närvaro i samtalet 

Samtliga informanter upplever att deras arbete kräver full koncentration och måste då 

vara närvarande i varje samtal för att kunna göra korrekta bedömningar. Det är på så 
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sätt mycket viktigt att vara fokuserad för att kunna sätta sig in i situationen och 

patientens behov. 

 Informant 1: ”Det är många som jämför oss med att det är vi och 

flygledarna som har de här mest ansvarsfulla jobben och som behöver vara 

liksom på sin vakt hela tiden, som inte får tappa fokus någon gång.” 

Informanter beskriver att schemalagd återhämtningstid skapar möjligheter till att 

återhämta sig och landa för att sedan kunna bibehålla ett fokus och vara lyhörd under 

samtalen. Att få kontinuerliga pauser från arbetet är viktigt för att kunna slappna av 

och lämna tidigare samtal bakom sig, för att sedan hitta nytt fokus inför nästa samtal. 

Informant 2: ”Jag tror att det är att man får ta det där djupa andetaget och 

slappna av för att orka fokusera igen… Det är liksom en mental 

avslappning.” 

Informant 6: “[…] man får ju möjlighet att starta samtalen med en tom 

lyssnarskål som är viktigt för vår del att man inte tar med sig det andra 

samtalet in i det nya, vilket gör att man har lättare att lyssna och vara 

lyhörd för varje patient[...]”. 

Tack vare de kontinuerliga pauserna så beskriver flera informanter en upplevelse av 

att vara mer effektiv i samtalen på så sätt att man är mer koncentrerad och uppmärksam 

på detaljer. 

Informant 8: ”Sen när du kommer tillbaka, då är du effektivare, du är med 

mer i hjärnan. Du lyssnar av och samtalen har blivit kortare på något sätt, 

för du fångar den röda tråden snabbare.” 

6.3 Legitimt att återhämta sig i arbetet 

Schemalagd återhämtningstid skapar förutsättningar till att verkligen ta sina pauser 

under dagen, där det också finns möjlighet att återhämta sig utefter det enskilda 

behovet. Flera informanter upplever att det är av betydelse att arbetsgivaren står bakom 

beslutet. Det upplevs på så sätt tillåtet att gå ifrån och denna legitimitet har även en 

inverkan på återhämtningen i arbetet. 

Informant 2: “Nu kan man känna att det här är sanktionerat och det här är 

rättvist, alla får de och jag behöver inte känna att jag smiter från arbetet 

utan det ingår i mitt arbete.” 

Pauserna från arbetet upplevs i sin tur skapa förutsättningar till en bra arbetsmiljö som 

främjar goda återhämtningsmöjligheter. Att det finns flera återhämtningsmöjligheter 

och en frihet i att få göra det som upplevs bäst utifrån det egna behovet, beskrivs av 

flertalet informanter som en viktig aspekt för återhämtningen.  
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Informant 9: ” Nu har vi ju en chef och en verksamhet som är goda mot oss 

då vi både har massagestolen och vi har träningsmöjligheter och vi har 

pusselbordet så som är höj och sänkbart så.” 

Informant 2: “Just den där friheten att få känna att jag får göra vad jag vill, 

det är inte styrt, jag är fri, det är det viktigaste […]” 

Beroende på hur arbetssituationen ser ut och vilka krav som ställs i arbetet beskrivs 

vikten av att kunna få en balans genom att möta detta med behovet av återhämtning. 

Informant 6: ”De kraven som man har och belastningen du har, då behöver 

man ju ha återhämtning som motsvarar det, så att om man har en vågskål 

tänker jag mycket så att om du har hög arbetsbelastning på jobbet så 

behöver du mer återhämtning.” 

6.4 Att kunna släppa arbetet under pausen 

Samtliga informanter beskriver ett behov av att kunna distansera sig och på så sätt 

släppa arbetet under sina pauser för att uppleva återhämtning. Det är en tid då man 

behöver få rensa hjärnan, släppa jobbiga tankar eller bara få gå ifrån datorn. 

Informant 8: ” Det är klart du vilar ju inte hjärnan på samma sätt när du 

är kvar vid datorn för då kanske du inte går ifrån arbetsplatsen, den ena 

kvarten kanske du står kvar vid arbetsplatsen och då rensar du inte hjärnan 

på samma sätt.” 

Flera informanter uttrycker att det inte går att sitta i samtal för länge utan att få släppa 

arbetet och rensa hjärnan däremellan. Det kan även påverka patientbedömningen och 

därmed hanterbarheten av arbetet. Den schemalagda återhämtningstiden skapar då 

möjligheter att få ta pauser i arbetet och gå ifrån och släppa arbetet för en stund. 

Pauserna beskrivs vara en kravlös tid under arbetsdagen som bjuder in till att bara få 

koppla av, men även att få koppla bort. 

Informant 2: “[...]det är en väldig frihet och man behöver inte följa några 

regler, jag behöver inte var lojal, jag behöver inte vara social, jag behöver 

inte vara smart, jag behöver inte vara [...]Nee… utan jag kan bara vara 

off.” 

Informant 9: ”Att hitta det här som kanske är en promenad på en kvart eller 

tio minuter som får dig att släppa tanken på det som är jobbigt eller som 

sagt med pusslet här är det ju för många så att man försvinner bort i en 

värld liksom där du inte tänker på nått än att hitta nästa pusselbit och då 

är det ju återhämtning[...]” 

För att ens kunna släppa arbetet under pausen kan det finnas ett behov av att bearbeta 

samtalen, då samtalen kan väcka känslor. Att prata patientfall kan förekomma under 
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pausen om det finns behov och om det inte har funnits möjlighet att göra det i direkt 

anslutning till samtalet. Flera informanter beskriver att det kan vara viktigt att 

reflektera och ventilera samtal tillsammans med kollegor för att få bekräftelse om att 

man har gjort rätt, men även att ta del och andras erfarenheter. 

Informant 5: “[...]när jag har haft ett samtal som är lite svårt eller som jag 

inte riktigt vet så tycker jag att det är skönt att få reflektera med en kollega 

som är mer van och så. Sen att man bara, aa men då har jag tänkt rätt. 

Punkt Slut och sen bara släppa det.” 

Ett svårt samtal går inte bara att släppa beskriver flera informanter. Det blir då extra 

viktigt att få gå undan och även prata med någon annan för att hämta nya tag i arbetet. 

Informant 7: “[...]om det är någon som har en självmordsbenägenhet eller 

mycket psykiska problem tar det mycket på en. Då har vi ju alltid möjlighet 

att gå undan även om det inte är min kvart för att man kan inte bara skaka 

av sig det och ta nästa samtal så, då kan man behöva landa lite i det och 

också prata med någon.” 

6.5 Gemenskap i arbetsgruppen 

Schemalagd återhämtningstid upplevs främja det sociala utbytet och skapa en god 

gemenskap i arbetsgruppen. Pauser tillsammans med kollegor bidrar till möjligheten 

att lära känna varandra bättre och skapar även nya gruppkonstellationer då pauserna 

anpassas utefter när man börjar under dagen. Även om det är en tid som bjuder in till 

gemenskap upplevs det ändå som socialt accepterat att bara få vara själv, då det 

beskrivs vara ett arbetsklimat med högt i tak.  

Informant 6: ”Jag tycker att det är den tiden som vi sitter ute på vår kvart 

som vi kan få utbyta några ord tillsammans och den tiden är väldigt viktigt 

för oss som jobbar så här.” 

Informant 7: ”[...] jag känner att det är en mer positiv anda på 

arbetsplatsen här sedan vi fick kvartarna, att vi alla känner att det ger så 

mycket och att man orkar vara social på ett annat sätt så.” 

Informanter upplever även att tid för återhämtning tillsammans bidrar till möjligheter 

att utveckla arbetsrelationer och skapa förutsättningar för ett ökat stöd till varandra. 

Pauserna bjuder in till diskussion och erfarenhetsutbyte, vilket är en upplevd skillnad 

sedan schemalagd återhämtningstid implementerades. 

Informant 4: ”Vi kanske till och med stöttar varandra och när man 

kommer... man kanske ger varandra ögonkontakt på arbetsplatsträffar och 

man instämmer, eller liksom… att man får bekräftelse av andra som man 

kanske inte hade haft innan.” 
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Informant 10: ”[...] jag känner att kanske att man diskuterar mera nu, att 

man diskuterar mera än vad man gjorde förut. För förut då frågade man 

kanske när man måste fråga någon, nu kan man mer diskutera hur tycker 

du… har du hört talas om detta någon gång... vet du hur dem gör med 

det…” 

7. Diskussion 

Även om flera tidigare studier har funnit samband mellan återhämtning och fysiska 

och psykiska förhållanden, har mer fokus riktats mot återhämtning utanför arbetet. Mer 

forskning behöver då undersöka återhämtning i arbetet och studera möjliga 

återhämtningsstrategier på arbetsplatsen (Ejlertsson et al., 2018).  Mot denna bakgrund 

var syftet med den föreliggande studien att undersöka sjuksköterskors upplevelse av 

återhämtning i arbetet, genom att studera schemalagd återhämtningstid på 1177 

Vårdguiden på telefon. Fokus riktas mot att skapa förståelse för vilken betydelse 

återhämtning i arbetet har för arbetsbelastningen och arbetsklimatet, genom att 

undersöka hantering av arbetsuppgifter och socialt samspel i arbetsgruppen. Resultatet 

visar att återhämtning i arbetet kan skapa energi under arbetsdagen och även vara 

betydande vid arbetsdagens slut. Återhämtning i arbetet kan skapa förutsättningar till 

att uppleva full närvaro i samtalet genom att vara mer fokuserad och uppmärksam i 

sina arbetsuppgifter. Resultatet visar på vikten av att kunna släppa arbetet under 

pausen för att uppleva återhämtning, vad man kan behöva göra mer aktivt för att 

distansera sig, men också vad som kan vara betydelsefullt att göra för att ens kunna 

släppa arbetet. Att det upplevs legitimt att ta sin paus och få gå ifrån är viktigt för 

återhämtningen. Även att det finns flera återhämtningsmöjligheter som kan balansera 

det egna behovet av återhämtning mot kraven som ställs i arbetet. Resultatet i studien 

visar även att återhämtning i arbetet kan främja det sociala utbytet och skapa en god 

gemenskap i arbetsgruppen. Den schemalagda återhämtningstiden visar sig vara en 

viktig strategi för sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i arbetet. Genom att få 

pauser jämnt fördelat under dagen kan det bidra till att förbättra villkor och 

förutsättningar i arbetet. 

I resultatet framkommer att återhämtning i arbetet påverkar energinivån under 

dagen. Informanterna beskrev en upplevelse av att skapas det möjligheter för 

återhämtning under dagen kan det vara betydande vid arbetsdagens slut och även skapa 

en upplevelse av att vara piggare hemma. Enligt Schulz, Bloom och Kinnunen (2017) 

kompletterar och förstärker intern och extern återhämtning varandra och kan bidra till 

arbetsengagemang, en god arbetsinsats samt vara positivt för hälsan. Om inte 

tillräckligt med tid för återhämtning skapas under arbetstid är tid för återhämtning 

hemma särskilt nödvändig menar Geurts och Sonnentag (2006). Resultatet i denna 

studie visar då på hur viktigt det är att det skapas förutsättningar till återhämtning under 

arbetsdagen för att på så sätt vara meningsfullt efter arbetet och individen behöver då 

inte ta igen förlorad återhämtning hemma. Återhämtningens viktiga roll efter 

ansträngningar i arbetet är grunden inom ansträngnings-återhämtningsmodellen 

(Meijman & Mulder, 1998). I denna studie blir modellen särskilt applicerbar på de 
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dagliga pauserna under arbetsdagen för att klargöra vilken betydelse återhämtning 

skapar i förhållande till ansträngningarna. Geurts och Sonnentag (2006) menar att 

grunden för återhämtning är att det psykofysiologiska systemet som aktiveras under 

arbetet, kan stabiliseras till en mer grundnivå när inga speciella krav ställs på 

individen. Vid goda arbetsförhållanden kan detta även ske vid korta pauser från 

arbetet. I intervjuerna beskrev informanterna betydelsen av att få kontinuerliga pauser 

under arbetsdagen för att kunna återhämta sig och på så sätt upprätthålla en god 

energinivå under dagen. Pauserna blir därmed betydande i relation till 

ansträngningarna i arbetet. Om det däremot inte hade skapats tillräckligt med tid för 

återhämtning i arbetet hade återhämtning efter arbetstid varit särskilt nödvändigt. 

Meijman och Mulder (1998) framhåller att det annars kan leda till kroniska symtom 

på lång sikt om återhämtning uteblir. 

Informanterna beskrev att pauserna under arbetsdagen är viktiga för att känna sig 

pigg i arbetet, vilket också skapar förutsättningar till att hantera sitt arbete och inta en 

professionell roll. Det är viktigt att få regelbundna pauser i arbetet, vilket Tucker 

(2003) belyser kan vara effektivt för att upprätthålla prestanda och motverka trötthet. 

Genom att få flera korta pauser och tillfälliga avbrott från arbetskraven under en dag 

kan detta förebygga ohälsa menar Hunter och Wu (2016). Att få tillfälliga avbrott från 

arbetskraven kan även skapa fokus i arbetet genom att lämna tidigare samtal bakom 

sig menar informanterna. Det är av betydelse för att lättare kunna lyssna och vara 

lyhörd för varje patient. Van Veldhoven och Sluiter (2009) beskriver i relation till krav, 

kontroll och stödmodellen vikten av att få återhämtning för att uppleva kontroll i sitt 

arbete och kunna bemöta arbetets krav. Genom att uppleva kontroll i arbetet, och över 

arbetssituationen, kan individen använda sina färdigheter och påverka sina 

prestationer. Informanterna beskrev att den schemalagda återhämtningstiden kan vara 

betydande för hanterbarheten av arbetet. Genom att pauserna finns schemalagda under 

dagen och möjliggör för återhämtning, kan det i sin tur skapa förutsättningar till att 

bemöta kraven som ställs i arbetet och ge god patientvård. Informanterna menar att 

arbetet kräver full närvaro där det är viktigt att inte tappa fokus någon gång under 

samtalet. Pauserna blir därmed viktiga för återhämtning och för upplevelse av kontroll 

i sitt arbete. 

Analysen visar på flera uttalanden om informanternas behov av att kunna 

distansera sig från arbetet och släppa arbetet under pausen för att uppleva 

återhämtning. Det går inte att sitta i samtal för länge utan att få gå ifrån och rensa 

hjärnan däremellan. Enligt Von Dreden och Binnewies (2017) är det viktigt att få 

distans till arbetet under pausen för att anställda ska kunna släppa sitt arbete. Genom 

att släppa arbetet under pausen kan detta också bidra till ny energi för 

arbetsuppgifterna efter pausen. Informanterna beskrev hur möjligheten till att släppa 

arbetet kunde påverka hanterbarheten av arbetsuppgifterna. Pausen upplevs som en 

kravlös tid som innebär en frihet i att ”bara vara”, det vill säga tillfällen där man inte 

behöver förhålla sig till något annat. Det behöver inte innebära så mycket mer än att 

bara försöka hitta nästa pusselbit. Schemalagd återhämtningstid möjliggör då till att 

kunna släppa arbetet för en stund och finna ny kraft inför arbetsuppgifterna därefter. 
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För att släppa arbetet menar Von Dreden och Binnewies (2017) att arbetsfrågor inte 

bör diskuteras med kollegor under pausen, vilket även mentalt skapar förutsättningar 

till att släppa arbetet. I resultatet framkommer att det kan finnas ett behov av att 

bearbeta samtalen, då samtalen kan väcka känslor. Detta menar informanterna är en 

viktig del för att ens kunna släppa arbetet under pausen. Det kan hända att patientfall 

diskuteras under pauserna om behov finns och om det inte har funnits möjlighet att 

göra det i direkt anslutning till samtalet. Det anses viktigt att få reflektera och diskutera 

med sina kollegor för att underlätta bearbetningen. På så sätt läggs det ingen närmare 

vikt vid om arbetsfrågor bör diskuteras under pausen eller inte, i linje med tidigare 

forskning (Von Dreden & Binnewies, 2017), utan informanterna påpekar istället att 

det är viktigt att få bearbeta samtalen för att sedan kunna släppa arbetet för en stund 

och uppleva återhämtning. 

Informanterna beskrev att det inom arbetsrollen kan vara viktigt att reflektera och 

ventilera samtal för att få bekräftelse om att man gjort rätt och lära av andras 

erfarenheter. Reflektion är en viktig del i sjuksköterskans arbete menar Tashirio et al. 

(2013) för att bli mer medveten om personliga erfarenheter och egenskaper, vilket även 

möjliggör för förbättring av medicinska kunskaper. Informanterna beskrev att 

reflektera även kan vara nödvändigt för att släppa arbetet och hämta nya tag för 

arbetsuppgifterna därefter. Att hämta nya tag i arbetet kan bli mycket viktigt efter ett 

svårt samtal, förklarade flera informanter. Det går inte bara att släppa ett samtal med 

någon som varit självmordsbenägen eller lider av psykiska problem. Då finns det 

möjlighet att gå ifrån även om det inte är paus för att hämta nya tag och få prata med 

någon. Chou et al. (2012) menar att sjuksköterskans roll kan innebära svåra och 

emotionellt krävande möten med patienter som kan påverka hälsan. Att då få möjlighet 

att ventilera och reflektera tankar i arbetsgruppen kan vara viktigt för att underlätta 

bearbetningen av de känslor som uppstår i arbetsrollen. I intervjuerna beskrev 

informanterna att stöttning från kollegorna är viktigt för att kunna släppa jobbiga 

tankar från samtalen. Kollegornas stöttning beskriver Blanco-Donoso et al. (2017) 

även kan vara betydande för att minska risken för känslomässig utmattning efter 

arbetet. I analysen blir det tydligt hur kollegornas stöttning för att kunna bearbeta, 

diskutera och reflektera samtal kan vara en hjälp i att hantera sitt arbete för att bemöta 

kraven som ställs. Enligt Karasek och Thorell (1990) visar krav, kontroll och 

stödmodellen på att individen kan bemöta höga arbetskrav om det upplevs finnas en 

kontroll över situationen samt ett socialt stöd på olika sätt. Det sociala stödet innefattar 

betydelsen av stöttning från kollegor och även ledning.   

Ledningen får även här en betydande roll för det sociala stödet då informanter 

menar att schemalagd återhämtningstid skapar förutsättningar till att verkligen ta sina 

pauser och framhåller då vikten av att arbetsgivaren står bakom beslutet. Arbetets 

struktur och organisering beskriver Van Veldhoven och Sluiter (2009) påverkar 

möjligheter för återhämtning i arbetet, vilket i sin tur kan bidra till en upplevelse av 

kontroll vid bemötande av arbetets krav. Chou et al. (2012) och Blanco-Donoso et al. 

(2017) framhåller att genom att organisationen implementerar strategier och policys 

som underlättar i sjuksköterskors arbete kan det främja ett hälsosamt arbete och 
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förbättra sjukvårdskvalitén. Informanterna beskrev i intervjuerna att det inte känns 

som att man smiter från sitt arbete när man väl har en paus, istället upplevs det legitimt 

att ta sin paus och gå ifrån en stund. Zhu, Kuykendall och Zhang (2019) menar att det 

är av betydelse att arbetsplatsen har ett stöttande klimat som uppmuntrar anställda att 

ta sina pauser för att få kraft i sitt arbete. Genom att arbetsgivaren har implementerat 

schemalagd återhämtningstid skapar det upplevelser av att det är legitimt att gå ifrån 

arbetet, vilket i sin tur underlättar hanteringen av arbetsuppgifterna. Att det även finns 

flera återhämtningsmöjligheter och en frihet i att göra det som upplevs bäst utifrån det 

egna behovet anses viktigt enligt informanterna. Hunter och Wu (2016) beskriver att 

om anställda får välja vilken typ av aktivitet de önskar att göra under sin paus, som 

därmed blir anpassad efter det egna behovet, så möjliggör det till att upprätthålla en 

god hälsa. Om det så är att exempelvis träna, pussla, gå en promenad eller sitta i 

massagestolen så är det viktigt att känna en frihet i att få göra det som känns bäst 

utifrån det egna behovet, för att på så sätt balansera sitt behov av återhämtning 

gentemot arbetsbelastningen. Det kan handla om att umgås med sina kollegor eller 

bara att få vara själv förklarar informanter i intervjuerna. 

Schemalagd återhämtningstid upplevs främja en god gemenskap och ett socialt 

utbyte i arbetsgruppen. Även om pauserna bjuder in till gemenskap upplevs det ändå 

som socialt accepterat att bara få vara själv om så önskas, det är ett arbetsklimat med 

högt i tak förklarade informanterna. Att känna gemenskapen i arbetsgruppen menar 

Bosch, Sonnentag och Pinck (2018) är viktigt för att kunna slappna av under sin paus 

och uppleva återhämtning. Återhämtning i form av pauser kan även vara en viktig 

resurs för att skapa trivsel på arbetsplatsen (Hunter & Wu, 2016). Informanterna 

beskrev hur pauserna kan skapa en social gemenskap vilket anses viktigt då arbetet i 

sig innebär enskilda samtal. Sedan schemalagd återhämtningstid implementerades 

upplevs det ha skapat en mer positiv anda på arbetsplatsen som även bidrar till nya 

gruppkonstellationer, då pauserna anpassas efter när man börjar under dagen. Van 

Hooff och Geurts (2015) belyser att pauser i arbetet möjliggör för att skapa goda 

relationer genom att spendera tid ihop med kollegor, vilket också tillgodoser anställdas 

grundläggande psykologiska behov i arbetet. Tid för återhämtning tillsammans 

beskrevs av informanterna som en möjlighet till att utveckla arbetsrelationer samt bistå 

med ett ökat stöd för varandra.  

Det finns en upplevd skillnad sedan schemalagd återhämtningstid 

implementerades, både vad gäller det sociala samspelet, men också för hantering av 

arbetsuppgifterna. Denna upplevda skillnad visar på hur viktigt det är att det skapas 

möjligheter för återhämtning i arbetet. Att återhämtning är en nödvändig del, men även 

en viktig fråga för arbetsmiljöområdet. Zelmin-Ekenhem (2019, 28 april) belyste 

inledningsvis i denna studie att det råder ett stort hälsoproblem i samhället idag då 

stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Det är då viktigt att 

arbetsplatser tar fasta på ett helhetsperspektiv inom arbetsmiljöområdet och även 

inkluderar frågor gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Att då möjliggöra tid 

för återhämtning i arbetet kan på detta sätt betraktas som en viktig fråga för att 

motverka stress och psykisk ohälsa och värna om en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
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8. Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis har den föreliggande studien visat att sjuksköterskors upplevelse 

av återhämtning i arbetet beskrivs som friheten av att kunna återhämta sig efter eget 

behov samt att kunna släppa arbetet under pausen för att finna ny kraft i sitt arbete. 

Detta förutsätter då att det upplevs legitimt att få gå ifrån och ta en paus. Återhämtning 

i arbetet har varit betydande för arbetsbelastningen på så sätt att det har bidragit till 

upplevelser av mer energi, ett ökat fokus, effektivitet samt möjligheten att inta en 

professionell roll vid hantering av sina arbetsuppgifter. Återhämtning i arbetet har varit 

betydande för arbetsklimatet på så sätt att det bidragit till upplevelser av gemenskap i 

arbetsgruppen, ett ökat stöd för varandra, reflektion med kollegor samt möjligheten till 

att utveckla arbetsrelationer vid studerande av det sociala samspelet i arbetsgruppen. 

Studien bidrar med en förståelse att återhämtning i arbetet kan vara en betydelsefull 

resurs och en viktig beståndsdel i att uppleva kontroll och gemenskap i sitt arbete vilket 

kan främja organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Studiens resultat baseras till stor del på upplevelser av den schemalagda 

återhämtningstiden. Redan under det första mötet med 1177 Vårdguiden på telefon 

diskuterades hur denna strategi utgör en viktig del för arbetet inom verksamheten. 

Detta blev sedan tydligt under intervjuerna då informanterna skildrade sina 

upplevelser utifrån de schemalagda pauserna, vilket under analysen visade på många 

tydliga kopplingar till vikten av att få kontinuerliga pauser i arbetet. Studien riktade 

fokus mot att få förståelse för vilken betydelse återhämtning i arbetet har för 

arbetsbelastningen och arbetsklimatet inom verksamheten och i resultatet framkom 

även ett bidrag som inte direkt ligger i linje med studiens syfte, men som kan betraktas 

som en underliggande faktor till att dessa upplevelser har skildrats så som de gjort. 

Arbetsgivarens inverkan på återhämtningen i arbetet blir då tydligt. Genom att 

arbetsgivaren har implementerat en strategi som så starkt finner kopplingar till 

informanternas upplevelser är det även av vikt att belysa arbetsgivarens roll i detta 

avseende. Beslutet att implementera schemalagd återhämtningstid kan betraktas som 

en viktig resurs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och på så sätt även främja 

för en god arbetsmiljö. För framtida forskning hade det då varit intressant att mer ta 

fasta på arbetsgivarens betydande roll och rikta fokus mot att undersöka en strategi 

under en längre tid. Fältstudier i form av deltagande observationer kan även göras för 

att undersöka hur återhämtningstiden förvaltas och hur anställda mer illustrativt 

använder denna tiden. Vid genomgång av tidigare forskning noterades att det finns ett 

begränsat antal studier som riktar fokus mot återhämtning i arbetet och framförallt med 

fokus på det sociala samspelet. För framtida forskning hade det även varit intressant 

att studera återhämtningens betydelse för det sociala samspelet på andra arbetsplatser 

och inom andra yrken. Då sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon arbetar i 

enskilda samtal hade det varit intressant att undersöka om fler kopplingar kan finnas 

med samarbetet och det sociala samspelet. Denna studie riktade fokus mot att fånga 

sjuksköterskors upplevelse av återhämtning i arbetet och dessa upplevelser visade att 

återhämtning är en viktig resurs för att skapa förutsättningar för välmående 

medarbetare, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en välmående verksamhet. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE  

Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Hur skulle du beskriva din arbetssituation just nu? Tex. arbetstempo, 

lugnt/stressigt. 

• Hur upplever du konceptet schemalagd återhämtningstid? 

Upplevelsen av Återhämtning 

• Vad har återhämtning under arbetstid för betydelse för dig? 

• Kan du beskriva hur ditt arbete påverkar din möjlighet till återhämtning under 

arbetstid?   

• Vad är viktigt för att du ska kunna återhämta dig under din återhämtningstid?  

Arbetsbelastning 

• Kan du beskriva hur din återhämtningstid i arbetet påverkar din arbetsdag? 

• Hur upplever du att återhämtning under arbetstid påverkar hanterbarheten av 

ditt arbete? 

• Hur skulle du beskriva att återhämtningstid påverkar din energi under dagen? 

Tex. engagemang, delaktighet. 

Arbetsklimat 

• Hur upplever du att återhämtning under arbetstid påverkar samarbetet med 

kollegor?  

• Hur upplever du att återhämtning under arbetstid påverkar gemenskapen i 

arbetsgruppen? 

• Hur upplever du att arbetsgruppens inställning är till schemalagd 

återhämtningstid? 
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Bilaga 2 

 
 

 

Hej! 

  

Vi, Julia Henriksson och Sandra Bengtsson, studerar personalvetarprogrammet med 

inriktning arbetsliv och hälsa på Högskolan Väst i Trollhättan. I vårt examensarbete 

ska vi genomföra en studie gällande återhämtning i arbetet. Syftet med studien är att 

undersöka sjuksköterskors upplevelse av återhämtning under arbetstid och 

återhämtningens effekter på organisatorisk och social arbetsmiljö, genom att studera 

schemalagd återhämtningstid på 1177 Vårdguiden på telefon i Västra 

Götalandsregionen.  

Vi önskar därmed att få intervjua Er om denna upplevelse. Intervjun beräknas ta 

ungefär en timme och vi anpassar oss efter vart Ni skulle vilja träffas, förslagsvis på 

Er arbetsplats. Om Ni tillåter kommer intervjun att spelas in för att sedan kunna 

skrivas ut ordagrant. Intervjumaterialet kommer att raderas efter studiens 

färdigställande. All information som Ni lämnar kommer att hållas konfidentiell, det 

innebär att Ni som deltar i studien inte kommer att kunna identifieras av 

utomstående. Det kommer dock att framgå att studien är gjord på 1177 Vårdguiden 

på telefon i Västra Götalandsregionen. Intervjumaterialet kommer enbart vi, vår 

handledare och examinatorn ha tillgång till. 

Medverkan i studien är helt frivillig och ett deltagande kan när som helst avbrytas 

under studiens gång, utan motivering. Intervjuer för studien kommer att genomföras 

under vecka 15 och 16.  

Har Ni frågor om studien får Ni gärna kontakta någon av oss; 

Julia Henriksson, student. 

julia.henriksson@student.hv.se 

Sandra Bengtsson, student.  

sandra.bengtsson@student.hv.se 

Camilla Seitl, handledare, universitetslektor.  

camilla.seitl@hv.se 

Med vänliga hälsningar 

Julia Henriksson och Sandra Bengtsson

mailto:sandra.bengtsson@student.hv.se
mailto:camilla.seitl@hv.se
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