
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Examensarbete 15hp  
 

 

 

 

 

Upplevd delaktighet i vardagliga 
aktiviteter vid skiftarbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        HUVUDOMRÅDE: Arbetsterapi 
                                                        FÖRFATTARE:  Amanda Börjesson & Elin Evaldsson 
                                                        HANDLEDARE: Marita Rydå 
                                                        JÖNKÖPING 2016 06 

 

HUVUDOMRÅDE: Arbetsterapi 

FÖRFATTARE: Amanda Börjesson & Elin Evaldsson 

HANDLEDARE: Marita Rydå 

  EXAMINATOR: Ewa Wressle 

  JÖNKÖPING 2016 06 



  

 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Skiftarbete är arbete som utförs på rullande schema, ofta under kväll och helger. 

Den fysiska hälsan påverkas negativt vid denna typ av arbete. Skiftarbete bidrar även till 

nedsatt delaktighet i vardagliga aktiviteter som därmed påverkar bland annat livskvalitet och 

familjeliv. Syfte: Att beskriva aktivitetsutförande och upplevelse av delaktighet i vardagliga 

aktiviteter bland skiftarbetare. Metod: En enkätstudie gjordes på en industriarbetsplats i 

Jönköping där 30 skiftarbetare deltog. Enkäten var konstruerad från det arbetsterapeutiska 

instrumentet ”GAP i vardagens aktiviteter” (GAP). Instrumentet avser att studera delaktighet 

i vardagliga aktiviteter genom att mäta vad en person gör samt i vilken grad personen vill 

utföra aktiviteten. Skiftarbetare delades in i respektive skift för att se variationer i 

aktivitetsutförande. Insamlad och bearbetad data presenterades via deskriptiv statistik. 

Resultat: Skiftarbetarna utförde alla aktiviteter som ingick i instrumentet men upplevde 

olika nivåer av delaktighet. Flest aktivitetsgap fanns inom aktivitetskategorin I-ADL. 

Slutsats: Skiftarbetarna i studien upplever god delaktighet i sina vardagliga aktiviteter trots 

skiftarbete.  

 

Nyckelord: Arbetsterapi, Aktivitetsbalans, Aktiviteter i det dagliga livet, GAP, Hälsa. 
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Summary 

Background: Shift work is performed in different times, often in evenings and during 

weekends. Shift worker’s physical health is affected in a negative way. Shift work contributes 

to reduced participation in everyday activities which in turn affects the quality of life and 

family life. Purpose: To describe the occupational performance and experience of 

participation in everyday activities among shift workers. Method: A questionnaire study was 

made at an industrial workplace where 30 shift workers participated. The questionnaire used 

was "Occupational Gap Questionnaire" (OGQ). The aim of the instrument is to study 

participation in everyday activities by measuring what people do and to what extent they 

want to do it. Shift workers were divided into each shift in order to study variations in 

occupational performance. Collected and processed data is presented using descriptive 

statistics. Results: Shift workers performed all activities included in the instrument, but on 

different levels. The types of activities that had most occupational gaps were in the category I-

ADL. Conclusion: Shift workers in the study have good participation in their everyday 

activities despite shift work. 

 

Keywords: Activity balance, Activities of daily living, Health, Occupational therapy, OGQ. 
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Bakgrund 

I Sverige under år 2010-2011 arbetade cirka 890 000 personer, det vill säga en av fyra 

anställda, i skift eller med oregelbundna arbetstider (Statistiska centralbyrån, 2012). De 

ordinarie arbetstiderna i Sverige innebär maximalt 40 timmar per vecka. För arbetstagare 

ska det under dessa timmar förekomma minst elva timmars återhämtning och vila under 

varje dygn, så kallad dygnsvila. Denna dygnsvila ska vara sammanhängande och sträcka sig 

över midnatt och klockan fem. Undantag kan göras i de fall där arbetets krav, samhällets 

behov eller andra förhållanden påverkar att arbete behöver genomföras mellan dessa timmar 

(SFS, 1982:673; SFS, 2005:165). Skiftarbete används för att möjliggöra långa 

produktionsprocesser då lokaler och maskiner kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Det 

förekommer olika typer av skift, vid tvåskift är arbetstiderna fördelade på en vecka dagtid och 

en vecka kvällstid. Skift som bedrivs för att produktionen ska pågå dygnet runt, med eller 

utan uppehåll på helgdagar eller vid semester, är bland annat treskift (Skiftarbete, u.å.). 

Detta är en vanlig arbetsform inom industri och sjukvård (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). En 

upplevd nackdel med denna typ av arbete var svårigheten att hålla en god kommunikation 

mellan chefer och anställda samt mellan de anställda på de olika skiften. 

Kommunikationssvårigheter uppstod då inte alla anställda fanns tillgängliga på plats under 

samma tidpunkter (Shen & Dicker, 2008). Definitionen av skiftarbete i denna studie är att 

två eller flera arbetslag ersätter varandra på regelbundna och bestämda tider fördelade under 

dygnet (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Enligt arbetsterapiteorin Model of Human Occupation (MOHO) beskrivs människan som en 

varelse i behov av aktivitet. Begreppet aktivitet definieras som det människan gör i tid, rum, 

samhälle och i kulturellt sammanhang. Tidsramar och fysiska, sociala samt kulturella 

kontexter uppmanar, utformar och ger utrymme för mänsklig aktivitet. De kontexter som 

människan befinner sig i under aktivitetsutförande skapar olika känslor och tankar. 

Aktivitetsbegreppet delas in i olika nyckelbegrepp. Aktiviteter i det dagliga livet beskrivs som 

sysslor vi gör för att ta hand om oss själva så som sköta hygien, duscha, äta, städa och tvätta 

kläder. Lekaktiviteter utförs med lust och glädje. Betalda eller obetalda 

produktivitetsaktiviteter är när tjänster eller produkter levereras till människor. Viljekraften 

att utföra aktiviteter formas av känslor och uppfattningar som skapats av tidigare 

erfarenheter kring personlig kapacitet och effektivitet. Om människan har positiva känslor 

kring en aktivitet ökar motivationen till att upprepa aktiviteten i sin vardag (Kielhofner, 

2012). En övergripande klassifikation har utformats av Världshälsoorganisationen (WHO) 

där aktivitetsbegreppet definieras som att “Aktivitet (Activity) är en persons genomförande 

av en uppgift eller handling” (Socialstyrelsen, 2007, s.85). Delaktighetsbegreppet definieras 

enligt klassifikationen som att “Delaktighet (Participation) är engagemang i en livssituation” 

(Socialstyrelsen, 2007, s.85). Ovanstående definitioner på aktivitet och delaktighet har 

använts i detta examensarbete och är viktiga faktorer för människans utveckling (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2012). 

 

De roller som människan intar är beroende på situationer och vilka aktiviteter som utförs, 

detta skapar tillsammans ett mönster för vardagen. Människan intar flera dagliga roller som 

ofta behöver överlappa varandra. Dessa roller kan till exempel vara förälder, vän och kollega. 

Omgivningen har även förväntningar på olika rollbeteenden. Om dessa inte uppfylls skapas 
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irritation som då påverkar individen att anpassa sig till rollens förväntningar. Roller kan vara 

självvalda eller så kan omständigheter i omgivningen tvinga människan att inta och förändra 

roller. Dessa rollförändringar påverkar identiteten, relationer och uppgifter som i sin tur 

formar ett nytt livsmönster (Kielhofner, 2012). De personer som arbetade under andra 

omständigheter och med arbetstider som överskred det vanliga livsmönstret, så som 

skiftarbete eller långa arbetsdagar, kunde bland annat uppleva störningar i umgänge med 

familj och vänner. Detta eftersom de som arbetade nattskift sov under dagen då sociala 

aktiviteter pågick. För skiftarbetare som arbetade kvälls- och helgpass upplevdes störningar i 

de sociala aktiviteter som utfördes av personer som arbetade ordinarie arbetstider och då var 

lediga på kvällar och helger (Simones, Marques & Rocha, 2010). Den huvudsakliga 

fysiologiska följden av skiftschema var störningar i dygnsrytmen som innebar risk för skadlig 

effekt på arbetsförmåga och sömn, vilket i sin tur kunde leda till olycksfall, mental ohälsa 

eller hjärt- och kärlsjukdomar. Ett samband mellan skiftarbete och dålig psykisk, fysisk samt 

social hälsa kunde därför förekomma (Harrington, 2001; Marquié, Tucker, Folkard, Gentil & 

Ansiau, 2015).  

 

Vanebildning innebär de vanor och rutiner som människan har och utför dagligen. Vanor 

påverkar aktiviteter i vardagen på tre olika sätt. Det första är att sysslor påverkas av de vanor 

människan har, det andra är att olika rutiner reglerar hur tid används i vardagen och det 

tredje är att vanor skapar beteende som präglar olika aktivitetsutföranden (Kielhofner, 2012). 

Kvaliteten på sömn är avgörande för viktiga faktorer i det dagliga livet. Dålig sömn, som 

uppstod vid skiftarbete, påverkade dessa faktorer och bidrog till försämrad livskvalitet. 

Utbildning i sömnhantering var rekommenderad för skiftarbetare att använda som strategi 

för att medvetandegöra effekterna av dålig sömn och därmed förbättra sömnkvaliteten. 

Omgivningsfaktorer, så som arbetsgivare, behövde även vara stödjande genom att ha en 

tydlig insikt om de hälsorisker som skiftarbete bidrog till (Burch, Tom, Zhai, Criswell, Leo & 

Ogoussan. 2009; Shao, Chou, Yeh & Tzeng, 2010).  

 

Miljön innebär de fysiska platser där människan befinner sig, vilka föremål som används, 

möten mellan människor samt möjligheterna och begränsningarna som finns att tillgå i 

samhället. Miljön i samspel med människans individuella intressen, värderingar, roller och 

utförandekapacitet avgör miljöns påverkan på människan (Kielhofner, 2012). Skiftarbetare 

som arbetade nattetid eller kombinerad tid uppgavs vara mer anpassningsbara till 

oregelbundna scheman och avbruten sömn. Trots upplevd tolerans av varierande scheman 

och oregelbunden sömn bekräftades de negativa effekterna av varierande schema på sömn, 

fysisk aktivitet och hälsa. Det var även fler arbetsrelaterade tillbud rapporterade under natten 

jämfört med dagen (Burch, Tom, Zhai, Criswell, Leo & Ogoussan, 2009). En faktor som även 

blev sämre och påverkades starkt vid skiftarbete var kognitionen. Den försämrade 

kognitionen uppstod på grund av rubbad dygnsrytm som resulterade i fysiologisk stress 

vilket påverkade hjärnans kognitiva funktioner. Det i sin tur påverkade nivån av säkerhet, 

inte bara för individen utan också för samhället, då många riskfyllda arbeten utfördes av 

skiftarbetare. Den nedsatta kognitionen kunde också bidra till nedsatt livskvalitet och 

aktivitetsutförande då detta var starkt beroende av kognitiva resurser (Marquié, Tucker, 

Folkard, Gentil & Ansiau, 2015). Ett potentiellt samband mellan skiftarbete och ökad psykisk 

ohälsa, samt en försämrad livskvalitet, beskrevs även av Selvi, Özdemir, Özdemir, Aydın och 

Beşiroğlu (2010) som menade att sjuksköterskor som arbetade nattskift hade högre risk för 

bland annat psykiska problem så som ångest, depression och tvångssyndrom. Även 

somatiska besvär, smärtkänslighet, sämre fysisk funktion, paranoida föreställningar och 
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fientlighet var förekommande. Fortsättningsvis betonade Kaliterna Lipovcan, Prizmic Larsen 

och Zganec (2004) att nattarbetare upplevde mindre fysisk och spirituell tillfredsställelse 

samt minskad tillhörighet i samhället. De hade även mindre möjlighet att förbättra sin 

fysiska förmåga, sin fritid och sin personliga utveckling. Detta bidrog till att de upplevde ökad 

fysisk trötthet och minskad känsla av lycka. Att individens sociala liv med familj och vänner 

påverkades kraftigt vid de tillfällen då skiftet lades på helgen menade även Shen & Dicker 

(2008). Den obekväma arbetstiden vägdes delvis upp av en högre lön. Denna fördel betonade 

även Burch, Tom, Zhai, Criswell, Leo och Ogoussan (2009) samt att drivkraften att utföra 

skiftarbete berodde på en tillgänglig arbetsmarknad.  

 

Aktivitetsbalans är ett begrepp som används inom arbetsterapi, dock är det ett komplext 

begrepp som används på olika sätt med varierande betydelse. Aktivitetsbalans definierades 

som individens uppfattning av att ha rätt mängd aktiviteter och rätt variation mellan dessa. 

Tre perspektiv av aktivitetsbalans identifierades; i förhållande till miljö, i förhållande till 

aktiviteter med olika egenskaper samt i förhållande till aktivitetens tidskonsumtion 

(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Balans i aktivitet ansågs även enligt Erlandsson 

och Persson (2014) som ett krav för att uppnå god hälsa och det finns ett tydligt samband 

mellan aktivitet och hälsa i ett vardagligt tidsperspektiv. Det ultimata för att uppnå balans 

mellan arbete och fritid var enligt Williams (2008) att de anställda hade inflytande på sina 

arbetstider. Personer som arbetade dagskift var tillfredsställda med balansen mellan arbete 

och fritid. Orgelbundna skift eller arbete vid efterfrågan från arbetsgivare bidrog till sämre 

tillfredsställelse i balans mellan arbete och fritid. Följder vid oregelbundna skift var 

sömnsvårigheter, upplevd oro att inte spendera tillräcklig tid med familj och vänner samt 

stress över att inte åstadkomma det som förväntades. Jämfört med män upplevde kvinnor 

större obalans mellan arbete, fritid och en känsla av överbelastning av roller (Williams, 

2008). Detta menade även Shen och Dicker (2008) då det var problematiskt att lyckas 

behålla hälsosamma relationer vid skiftarbete då relationer blev utsatta för stress på grund av 

oregelbundna arbetstider, vilket ofta ledde till att parter gick skilda vägar. Trots beskrivna 

nackdelar med skiftarbete har även positiva aspekter framkommit. Dessa var att lediga dagar 

förekom mitt i veckan då övriga invånare befann sig på arbete. Det var då mer tillgängligt att 

utföra ärenden och delta i aktiviteter som endast inträffade under dagtid. Det fanns möjlighet 

att åka på semester och då vara omgiven av mindre folksamlingar vilket upplevdes som en 

förmån. En fördel för skiftarbetare med småbarnsfamilj var att de fick mer tid att ägna åt 

familjen när de arbetade långa skift eftersom det resulterade i en period med längre ledighet 

(Shen & Dicker, 2008). Ytterligare fördel med skiftarbete poängterade Williams (2008) att de 

som arbetade regelbundna kvällsskift upplevde tillfredsställelse i livet då de hade möjlighet 

att planera sin vardag runt arbetet.  

 

Mätinstrumentet “GAP i vardagens aktiviteter” (GAP) används inom arbetsterapi och har 

teoretisk grund i MOHO. Instrumentet används för att mäta hur klienter upplever sin 

delaktighet i vardagens aktiviteter samt om det finns rehabiliteringsbehov för att främja 

delaktighet inom dessa områden. De 30 vardagliga aktiviteterna som förekommer i 

instrumentet har framställts efter en litteraturgranskning av olika mätinstrument som mäter 

ADL, fritidsintressen, aktiviteter samt sociala roller. Aktivitetsgap innebär problem i 

utförande av aktivitet då det finns olikheter mellan vad klienter vill göra och vad de gör i 

vardagen. Instrumentet används för att mäta aktivitetsgapets storlek och är lämpligt att 

använda på grupp- och individnivå samt i forskning (Eriksson, 2014). Definitionen av 
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instrumentets aktivitetsgap användes i studien för att beskriva upplevelse av delaktighet i de 

olika aktiviteterna bland respondenterna. 

 

Behov av att studera skiftarbete och aktivitet ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv 

identifierades på tre nivåer efter litteraturgenomgången. På individnivå påverkas den 

personliga utvecklingen negativt av att inte vara delaktig i olika typer av aktiviteter (FSA, 

2012). Det var även ett område att studera på samhällsnivå eftersom det har stor betydelse 

att personer upplever aktivitetsbalans i aktiviteter (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 

Om personen inte upplever aktivitetsbalans finns risk för psykosociala besvär. Psykosociala 

besvär utgjorde en stor del av sjukskrivningarna år 2014, vilket enligt prognoser förväntades 

öka. Hälsoinsatser för detta bekostades av samhället och innebar stora utgifter 

(Försäkringskassan, 2014). Arbetsterapeuters ansvar är att främja utveckling och aktivitet 

samt att hjälpa personen att uppnå detta, och att sprida kunskap och information om 

arbetsterapi till allmänhet och samhälle (FSA, 2012). Arbetsterapiproffessionen behövde 

enligt Pattisson (2006) och Whiters och Shann (2008) dela sin unika kompetens och 

kunskap till delar av samhället och till arbetsgivare som traditionellt inte hade medvetenhet 

om detta. Det var känt att den fysiska hälsan påverkades negativt hos de anställda vid 

skiftarbete (Prevent, u.å; Harrington, 2001; Simones, Marques & Rocha, 2010). Det fanns 

även forskning som tog upp påverkan på det sociala livet, livskvalitet och tillfredsställelse 

inom vissa yrkeskategorier som arbetade skift (Harrington, 2001; Kaliterna Lipovcan, 

Prizmic Larsen & Zganec, 2004; Marquié, Tucker, Folkard, Gentil & Ansiau, 2015; Selvi, 

Özdemir, Özdemir, Aydın och Beşiroğlu, 2010; Shen & Dicker, 2008; Simones, Marques & 

Rocha, 2010). Det finns dock inte mycket forskning kring vilka aktiviteter som utförs eller 

påverkas för personer som arbetade skift vilket skapade en kunskapslucka. Det är ett problem 

att skift inom industriarbete inte utforskats i samma utsträckning de senaste åren och inte 

heller i relation till aktivitet. Ett behov av kunskap inom detta område var aktuellt, vilket 

denna studie har belyst.  
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Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka aktiviteter som utförs på ledig tid samt upplevd 

delaktighet i dessa bland skiftarbetare på en industriarbetsplats i Jönköping. 

 

Frågeställning 

Finns det variationer i upplevelse av delaktighet i aktiviteter mellan de olika skiften? 

 

Hypotes  

Skiftarbetare upplever nedsatt delaktighet i sina vardagliga aktiviteter och utför inte de 

aktiviteter som de vill utföra. 
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Material och metod 

Studiens metod var kvantitativ med deskriptiv design. Studien utgick från deduktiv ansats då 

ett fenomen undersöktes utifrån en hypotes (Kristensson, 2014). 

Urval 

De anställda på den valda industriarbetsplatsen utgjorde populationen för studien. Urvalet 

som studerades och svarade på enkäten var de som arbetade tvåskift, fyrskift eller annat skift 

på en avdelning på arbetsplatsen. Tvåskift innebar en vecka dagtid och en vecka kvällstid. 

Fyrskift innebar en vecka dagtid, en vecka kvällstid, en vecka nattetid och en vecka ledigt. 

Den tredje gruppen i urvalet kallas annat skift och utgörs av respondenter som arbetade 

ständig natt eller en vecka dagtid, en vecka kvällstid och en vecka nattetid. 

Inklusionskriterier var att urvalet arbetade något av de tre ovannämnda skiften. 

Exklusionskriterier för urvalet var inhyrd personal och de som arbetade dagtid på 

arbetsplatsen. Ett icke- slumpmässigt urval användes som metod där respondenterna valdes 

genom ett konsekutivt urval. Urvalsmetoden var lämplig då författarna inte kunde närvara 

vid utlämning och insamling av enkäten. För att nå tillräckligt med respondenter för studien 

skedde utdelning av enkäter under de olika skiften i cirka två veckor. På arbetsplatsen 

delades 80 stycken enkäter ut, totalt samlades 31 enkäter in varav en räknades som bortfall 

på grund av ofullständig ifyllnad, då respondenten endast fyllt i vilka aktiviteter som utfördes 

och inte i vilken nivå av delaktighet som upplevdes i aktiviteten. Då svar på båda frågorna var 

nödvändigt för att kunna redovisa enkäten räknades denna som bortfall. Fördelningen av 

enkäterna mellan skiften var relativt jämn. Tolv stycken enkäter från de som arbetade 

fyrskift, sju stycken enkäter från de som arbetade tvåskift och elva stycken enkäter från de 

som arbetade annat skift.    

Datainsamlingsinstrument  

Mätinstrumentet “GAP i vardagens aktiviteter” (GAP) användes i studien för att samla in 

data och delades ut som en enkät (bilaga 1). Författarna lade till svarsalternativ gällande 

vilken typ av skift som utfördes av respondenterna. Dessa svarsalternativ var tvåskift, fyrskift 

eller annat skift. Detta gjordes för att beskriva variationer i delaktighet och val av aktiviteter 

mellan skiften. Justeringar som gjordes inom mätinstrumentet godkändes av författarnas 

handledare innan utdelning. Enkäten anpassades även genom att exkludera de öppna 

frågorna där respondenten kunde beskriva sin egen upplevelse av delaktighet. Enkäten 

bestod av slutna dikotoma frågor som innebar att respondenterna svarade Ja eller Nej om 

varje enskild aktivitet utfördes och om den ville utföras (Kristensson, 2014). Aktivitetsgap 

uppstod om respondenten svarade Nej/Ja alternativt Ja/Nej, vilket innebar att svar som 

Ja/Ja och Nej/Nej inte gav aktivitetsgap. Mätinstrumentet innehöll 30 olika vardagliga 

aktiviteter som var indelade i fyra olika aktivitetskategorier (Eriksson, 2014): 

 

 Instrumentell-ADL: handla, laga mat, tvätta, städa, sköta enklare underhåll, sköta 

mer omfattande underhåll, sköta hemmets ekonomi och transportera sig. 

 Fritidsaktiviteter: shoppa, delta i/ intressera sig för idrott/motion, idka friluftsliv, ha 

en hobby, nyttja kulturutbudet, titta på TV/ lyssna på radio, läsa 

dagstidningar/nyheter/veckotidningar, läsa böcker/tidsskrifter, skriva, spela spel och 

använda dator. 

 Sociala aktiviteter: umgås/ ha kontakt med partner och/eller barn, umgås/ ha kontakt 

med släkt/ vänner/ grannar, ge hjälp och stöd till andra, delta i föreningsverksamhet, 

utöva religion/andlighet, besöka restaurant/ café/ pub/ danslokal och resa. 
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 Arbete eller arbetsliknande aktiviteter: arbeta, studera, sköta och uppfostra barn och 

arbeta ideellt (Eriksson, 2014).  

                                                                                                                                                              

Enkäten testades först av författarna och en av arbetsledarna, den bedömdes då vara rimlig 

att utföra på arbetsplatsen. Författarna tog först och främst hänsyn till tidsaspekten då det är 

en industriarbetsplats där inte för långa avbrott i produktionen kan förekomma. Enkäten 

beräknades ta max fem minuter att fylla i. På arbetsplatsen fanns det tre arbetsledare som 

ansvarade för olika arbetslag och fick ansvar att dela ut enkäter till urvalet. Enkäterna 

fördelades mellan de tre arbetsledarna som i sin tur delade ut dessa till de som arbetade 

tvåskift, fyrskift och annat skift. Arbetsledarna blev informerade om studiens syfte och 

instruerades i hur enkäten skulle fyllas i. Informationen spreds sedan via arbetsledarna till 

respondenterna och de blev informerade om syftet med enkäten och att deltagande var 

valfritt via missivbrevet som följde med enkäten. I missivbrevet ingick instruktion om hur 

enkäten skulle fyllas i, denna instruktion utformades från instrumentets manual (bilaga 2). 

Enkäterna placerades i personalrummen då de skulle fyllas i via självrapportering och för att 

nå respondenter under alla tider på dygnet. Ifyllda enkäter lades sedan i en låda som fanns i 

personalrummet. Arbetsledarna påminde de anställda att fylla i enkäterna och samlade in 

dem allt eftersom. När tillräckligt med enkäter samlats in (31 stycken) vidarebefordrades de 

till författarna. 

Databearbetning 

Svaren för de två frågorna på varje aktivitet besvarades med ja eller nej och sammanställdes. 

Detta delades in i “gör inte men vill”, “gör men vill inte”, “gör inte men vill inte” och “gör och 

vill” utifrån instrumentets översiktsformulär, som liknar frekvenstabeller. Flera 

översiktsformulär skapades i Microsoft Excel 2010 där rådata fördes in för de olika skiften 

samt ett gemensamt för alla skift. Programmet användes även för att framställa deskriptiva 

stapeldiagram med både grupperade och icke grupperade staplar över resultatet. De 

vanligaste aktiviteterna visas i figurer och beskrivs i löpande text. Data fördes in för varje 

individ i SPSS 21 där total mängd aktivitetsgap och aktivitetsgap inom de fyra 

aktivitetskategorierna bearbetades och sammanställdes (Wahlgren, 2012). Detta 

presenterades för varje skift och för total mängd respondenter. Data över antal aktivitetsgap 

var kvantitativa, det vill säga numeriska, och redovisas i form av medelvärde, median samt 

minimum/maximum i tabeller och löpande text. I en tabell redovisas kvartilavvstånd som 

spridningsmått. Under analysen fanns syftet i åtanke för att framställa ett relevant resultat.  

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning av studien genomfördes av författarna innan utdelning av enkäter. 

Detta för att säkerställa att studien inte medförde etiska risker för person eller miljö. Denna 

godkändes av handledare innan påbörjad studie. Innan enkäten delades ut togs kontakt med 

personalansvarig som gav tillstånd att enkäterna fick delas ut till de anställda. Det var viktigt 

att poängtera för alla respondenter och arbetsledare att enkäten var anonym. De kunde 

därför vara helt ärliga i sina svar och känna trygghet i att informationen endast behandlades i 

studiesyfte. Det var viktigt att poängtera att deltagandet inte heller påverkade anställning 

eller arbetsförhållanden. På enkätens förstasida delgavs deltagarna ett missivbrev som 

förklarade syfte och nytta med studien samt kontaktuppgifter till författarna. Missivbrevet 

beskrev även att enkäten var anonym, att medverkan var frivillig samt hur data skulle 

hanteras och redovisas. Arbetsledarna som delade ut enkäten till de anställda var 

informerade gällande syfte, nytta och hur enkäten skulle fyllas i för att ha möjlighet svara på 

eventuella frågor. Om någon respondent ångrade sitt medverkande i studien räknades det 
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som bortfall och uteslöts från studien. Enkäten var inte heller utformad på så sätt att den 

riskerade att skada någon person fysiskt eller psykiskt, inte heller omgivande miljö. 

Insamlade enkäter förvarades oåtkomligt för obehöriga och kasserades efter avslutad studie. 

Resultat 

Resultatet av datainsamlingen visar att alla 30 aktiviteter utförs av en eller flera av de 30 

respondenter som deltagit i studien oavsett skift. 

 

 
 

Figur 1. Aktivitetsutförande “gör och vill” bland alla respondenter (n=30) 

Figur 1 visar vilka vardagliga aktiviteter som utförs, hur många respondenter som utför varje 

aktivitet och vill utföra den. Det framgår i figur 1 att titta på TV/lyssna på radio är den 

vanligaste aktiviteten bland 28 respondenter. Det framgår även att studera är den minst 

förekommande aktiviteten bland respondenterna då endast två stycken utför aktiviteten.  
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Figur 2. Totalt antal aktivitetsgap bland alla respondenter (n=30) 

 

Figur 2 visar en sammanställning av de aktivitetsgap som förekommer bland de olika 

aktiviteterna hos de 30 respondenterna, oavsett skift. Det är 12 respondenter som har 

aktivitetsgap i vardagsaktiviteten städa och är den vanligaste aktiviten. Aktiviteten spela spel 

är den aktivitet där endast en respondent upplever aktivitetsgap. Totalt är antalet upplevda 

aktivitetsgap 143. 

 

Utöver det som redovisas i figur 2 är antal gap uppdelade i två typer av gap, vilka är “gör men 

vill inte” och “gör inte men vill”. Antal upplevda aktivitetsgap inom det första gapet för alla 

respondenter är 81. Antal upplevda aktivitetsgap inom det andra gapet för alla respondenter 

är 65.  Inom aktivitetsgapet “gör men vill inte” är städa den vanligaste aktiviteten då 11 

respondenter utför aktiviteten men som inte vill. Den vanligaste aktiviteten inom 

aktivitetsgap “gör inte men vill” är arbeta ideellt och läsa böcker/tidsskrifter, då fem 

respondenter svarar “gör inte men vill” på vardera av de två aktiviteterna. Inom tvåskift 

upplevs aktivitetsgap på 12 stycken av de vardagliga aktiviteterna. Antal upplevda 

aktivitetsgap bland de som arbetar tvåskift (7 stycken) är 17. Inom fyrskift upplevs 
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aktivitetsgap på 28 stycken av de vardagliga aktiviteterna. Antal upplevda aktivitetsgap bland 

de som arbetar fyrskift (12 stycken) är 71. Inom annat skift upplevs aktivitetsgap på 28 

stycken av de vardagliga aktiviteterna. Antal upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar 

annat skift (11 stycken) är 55. Vidare har de två aktivitetsgapen delats in i de olika skiften. 

 

 
 

Figur 3. Antal upplevda aktivitetsgap (gör men vill inte) bland alla skiften (n=30) 

 

Aktiviteter där det inte förekommer något aktivitetsgap inom “gör men vill inte” hos någon 

respondent inom de tre skiften är aktiviteterna delta i/ intressera sig för idrott, idka 

friluftsliv, ha en hobby, läsa böcker/ tidsskrifter, spela spel, umgås/ ha kontakt med 

partner och/eller barn, delta i föreningsverksamhet, utöva religion/andlighet, besöka 

restaurant/café/pub/danslokal samt sköta och uppfostra barn och redovisas därav inte i 

figur 3. Figur 3 redovisar fördelningen av antal upplevda aktivitetsgap i “gör men vill inte” 

bland de olika skiften.  

 

Den totala mängd antal upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar tvåskift är 17, av dessa 

är 14 aktivitetsgap inom gapet “gör men vill inte”. Den vanligaste aktiviten inom aktivitetsgap 

“gör men vill inte” bland de som arbetar tvåskift är städa. Den totala mängden antal 
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upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar fyrskift är 71, av dessa är 39 aktivitetsgap inom 

gapet “gör men vill inte”. Bland fyrskiftsarbetare är städa den vanligaste aktiviteten att 

uppleva aktivitetsgap. Den totala mängden antal upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar 

annat skift är 55, av dessa är 12 aktivitetsgap inom gapet “gör men vill inte”. För de som 

arbetar annat skift är arbeta den vanligaste aktiviteten att uppleva aktivitetsgap.  

 

Figur 4. Antal upplevda aktivitetsgap (gör inte men vill) bland alla skiften (n=30)  

 

De aktiviteter där det inte förekommer något aktivitetsgap inom “gör inte men vill” hos 

någon respondent inom de tre skiften är de två aktiviteterna titta på TV/lyssna på radio och 

arbeta och redovisas inte i figur 4. Figur 4 redovisar fördelningen av antal upplevda 

aktivitetsgap i “gör inte men vill” bland de olika skiften.  

 

Den totala mängden antal upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar tvåskift är 17, av 

dessa är 3 aktivitetsgap inom gapet “gör inte men vill”.  De vanligaste aktiviteterna att 
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uppleva aktivitetsgap för tvåskift är resa, nyttja kulturutbudet och ha en hobby. Den totala 

mängden antal upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar fyrskift är 71, av dessa är 32 

aktivitetsgap inom gapet “gör inte men vill”. Fyrskiftsarbetare upplever flest aktivitetsgap 

inom aktiviteterna arbeta ideellt och läsa böcker/tidsskrifter. Den totala mängden antal 

upplevda aktivitetsgap bland de som arbetar annat skift är 55, av dessa är 43 aktivitetsgap 

inom gapet “gör inte men vill”. För de som arbetar annat skift är delta i/intressera sig för 

idrott de vanligaste aktiviteterna att uppleva aktivitetsgap. 

 

Utöver diagrammen konstruerades tabeller som redovisar medelvärde, median och 

minimum/maximum gällande antal aktivitetsgap inom varje skift utifrån de fyra 

aktivitetskategorierna I-ADL, fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och arbete eller 

arbetsliknandeaktiviteter (tabell 1-4). Tabell 5 redovisar antal aktivitetsgap utan fördelning i 

aktivitetskategorier.  

Tabell 1. Aktivitetsgap inom aktivitetskategori I-ADL     

 

                      Total                Tvåskift                 Fyrskift           Annat skift 

N 30 7 12 11 

Medelvärde 1,8 1,3 2 1,8 

Median 1 2 1 1 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 8 2 8 5 

 

Aktivitetskategorin innehåller åtta aktiviteter. Fyra personer inom tvåskift upplever som 

mest 2 aktivitetgap. En person inom fyrskift upplever som mest 8 aktivitetsgap.  En person 

inom annat skift upplever som mest 5 aktivitetsgap.   

 

Tabell 2. Aktivitetsgap inom aktivitetskategori – Fritidsaktiviteter 

 

                      Total                Tvåskift                 Fyrskift           Annat skift 

N 30 7 12 11 

Medelvärde 1,5 1 1,8 1,6 

Median 1 1 1,5 1 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 6 2 4 6 

 

 

Aktivitetskategorin innehåller elva aktiviteter.  Två personer inom tvåskift upplever som mest 

två aktivitetgap. Två personer inom fyrskift upplever som mest fyra aktivitetsgap.  En person 

inom annat skift upplever som mest sex aktivitetsgap.   
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Tabell 3. Aktivitetsgap inom aktivitetskategori – Sociala aktiviteter 

 

                      Total                Tvåskift                 Fyrskift           Annat skift 

N 30 7 12 11 

Medelvärde 1 0 1,2 1 

Median 1 0 1 0 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 4 0 4 4 

 

Aktivitetskategorin innehåller sju aktiviteter. En person inom fyrskift upplever som mest fyra 

aktivitetsgap.  En person inom annat skift upplever som mest fyra aktivitetsgap.   

 

Tabell 4. Aktivitetsgap inom aktivitetskategori – Arbete eller arbetsliknande aktiviteter  

 

                      Total                Tvåskift                 Fyrskift           Annat skift 

N 30 7 12 11 

Medelvärde 1 0,4 1 1 

Median 1 0 1 0 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 3 1 2 3 

 

Aktivitetskategorin innehåller fyra aktiviteter. Tre personer inom tvåskift upplever som mest 

ett aktivitetgap. Två personer inom fyrskift upplever som mest två aktivitetsgap.  En person 

inom annat skift upplever som mest tre aktivitetsgap.   

 

Tabell 5. Aktivitetsgap utan fördelning i aktivitetskategorier 
 

                      Total                Tvåskift                 Fyrskift           Annat skift 

N 30 7 12 11 

Medelvärde 4,9 2,6 6 5,1 

Median 3 3 4,5 2 

Q3-Q1 8-2 4-1 10-3 11-1 

Minimum 0 0 2 0 

Maximum 15 5 12 15 

 

En person inom tvåskift upplever som mest fem aktivitetgap. Två personer inom fyrskift 

upplever som mest 12 aktivitetsgap.  En person inom annat skift upplever som mest 15 

aktivitetsgap.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Urval 

Vid utdelning av enkäten fanns en etisk risk då arbetsledarna stod för information och 

utlämning av enkäten samt att påminna respondenterna om enkäten. De anställda riskerade 

att känna sig tvingade att svara på enkäten vilket hotade frivilligheten och anonymiten. Detta 

eftersom författarna inte kunde kontrollera vilken information som lämnades ut eller hur den 

tolkades av respondenterna. Frivilligheten och anonymiteten stärktes dock på grund av att 

ifyllda enkäter placerades i respondenternas personalrum vilket minskade påtryckningar från 

arbetsledare. Författarna tog hänsyn till att de inte hade kontroll över informationen som 

nådde respondenterna och skapade ett omfattande missivbrev med utgångspunkt i de fyra 

centrala principerna autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 

rättviseprincipen (Kristensson,2014). Ett icke-slumpmässigt urval har större risk att 

framställa ett skevt urval. Ett konsekutivt urval används som strategi för att minska denna 

risk (Kristensson,2014). För att göra utdelning och insamling möjlig på den valda 

arbetsplatsen behövdes denna typ av urvalsmetod på grund av att författarna inte kunde 

närvara. I ett konsekutivt urval ska rekrytering av respondenter pågå under en längre tid för 

att minska skevhet (Kristensson, 2014). I studien pågick rekryteringen under två veckor 

vilket var en rimlig tid i förhållande till studiens tidsplan. Om rekrytering pågått längre tid 

hade fler enkäter förmodligen samlats in, vilket då hade kunnat representera andra 

skiftarbetare på andra arbetsplatser i Sverige. Den externa validiteten, det vill säga i vilken 

utsträckning studiens resultat kan generaliseras, hotas av urvalets storlek (Kristensson, 

2014). Generalisering av resultatet är därför endast relevant för de anställda som arbetar den 

typ av skift som studerats på den valda arbetsplatsen.  

 

För att stärka den interna validiteten i studien skapades inklusions- och exklusionskriterier 

för att nå det önskade urvalet. Författarna hade även skapat en tydlig datainsamlingsmetod 

innan påbörjad studie för att ytterligare stärka den interna validiteten (Kristensson, 2014). 

Metoden blev dock tvungen att anpassas efter arbetsplatsens utformning och resurser för att 

nå det urval som planerats. Dessa ändringar blev då ett hot mot den interna validiteten och 

kan ha påverkat datainsamlingsmaterialet. Arbetsledarna var på arbetet under dagtid vilket 

kan ha försvårat att påminnelse nådde ut till de som arbetade kväll och natt. Om 

arbetsledarna hade funnits på plats under alla tider finns möjlighet att antalet enkäter hade 

blivit fler. Av totalt 80 utdelade enkäter samlades 31 stycken in. Att hålla en god 

kommunikation mellan chefer och anställda är enligt Shen och Dicker (2008) problematiskt 

vid skiftarbete. Detta kan kopplas som en anledning till bortfallet av enkäter. Bortfallet kunde 

även blivit mindre om författarna själva haft möjligheten att dela ut och informera om 

enkäten, som från början var planerat, då de är insatta i studiens syfte och har huvudansvaret 

för enkäterna. Ytterligare ett tillvägagångssätt för att främja att allt fler enkäter hade samlats 

in är om författarna anpassat den egna arbetstiden och befunnit sig på arbetsplatsen under 

de olika tiderna som respondenter från de olika skiften var på arbetsplatsen.  

 

Efter avslutad datainsamling framkom det att urvalet i studien kunde blivit mer omfattande 

om respondenter som arbetade dagsskift inkluderats i studien. Eventuella skillnader mellan 

deltagande i aktiviteter och upplevelse av delaktighet kunde då ha redovisats i resultatet. 

Möjlighet att analysera resultat med olika testmetoder inom urvalet är begränsad då urvalet 

är litet samt att data är på låg nivå. Syftet med studien var dock att kartlägga aktiviteter och 
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upplevelse av delaktighet vilket togs hänsyn till vid val av urval och ansågs tillräcklig vid 

utformandet vid plan för examensarbete. I en kvantitativ enkätstudie bör urvalet vara 

tillräckligt stort för att representera hela populationen och ha den storleken som krävs för att 

kunna utföra hållbara statistiska beräkningar (Kristensson, 2014). Då 50 enkäter blev bortfall 

bidrog detta till ett litet urval och försvårade möjligheterna att göra analytiska beräkningar i 

form av statistiska tester, signifikanstester, jämförande eller korrelerande statistik på 

materialet. Därför beskrivs resultatet endast deskriptivt med diagram och tabeller vilket även 

enligt Kristensson (2014) är tillräckligt för en uppsats på grundläggande nivå.  

 

Datainsamlingsinstrument  

Den interna validiteten stärks i studien då det datainsamlingsinstrument som använts är 

uppdaterat och reviderat, bland annat genom att frågorna är anpassade för att nå ett 

mångkulturellt samhälle (Eriksson, 2014; Kristensson, 2014). I enkäten ingick endast en 

bakgrundsfråga då de olika skiften var det enda som gick att jämföra på grund av att andra 

bakgrundsfrågor så som kön, ålder eller hur länge personen varit yrkesverksam var 

snedfördelat inom populationen. När datainsamlingen avslutades upptäckte författarna att 

fler bakgrundsfrågor hade varit nyttigt och intressant att ha med i enkäten, trots 

snedfördelningen. Fler variabler i enkäten hade möjliggjort att fler variationer kunde 

redovisats i resultatet då eventuella samband hade kunnat påvisas mellan till exempel 

yrkesverksam tid och aktivitetsutförande. Ytterligare ett resultat som hade kunnat diskuteras 

är att kvinnor enligt Williams (2008) upplevde mer obalans mellan arbete och fritid. En etisk 

aspekt angående varför inte bakgrundsfråga om kön inkluderades i enkäten var på grund av 

att arbetsplatsen var mansdominerad och risken att identifiera vilka kvinnor som deltagit i 

studien var för stor. För att kunna använda bakgrundsfråga angående kön hade en annan 

arbetsplats alternativt fler skift behövt inkluderas i studien. Om bakgrundsfrågor använts 

kunde urvalet beskrivas i sin helhet och då redovisats för hela gruppen utan risk att peka ut 

någon respondent.  

 

I manualen för GAP beskrivs olika tester som gjorts för att analysera instrumentets 

mätsäkerhet. Testerna visade godtagbar validitet och reliabilitet då alla frågor i instrumentet 

undersökte delaktighet i vardagens aktiviteter och är lämpligt att använda för olika 

diagnosgrupper (Eriksson, Kottorp, Borg & Tham, 2009; Eriksson, Tham & Kottorp, 2013). 

Detta hotades då författarna valde att utesluta de öppna frågorna. Orsak till varför de öppna 

frågorna valdes bort från enkäten var för att studien var av deskriptiv design med syfte att 

kartlägga respondenternas aktivitetsutförande samt upplevelser av delaktighet utifrån de 

slutna frågor som fanns i instrumentet. Öppna frågor hade uppmanat till att ge långa svar, 

vilket enligt Kristensson (2014) kunde försvåra analys av resultat på gruppnivå. Instrumentet 

är även ett screening instrument som är lämpligt för kartläggning (Eriksson, 2014; Eriksson, 

Kottorp, Borg & Tham, 2009). Dikotoma frågor användes i enkäten för att samla in 

information där respondenterna tog tydlig ställning till de aktiviteter som utfördes samt 

deras upplevelse av delaktighet. Det finns dock en risk att använda dikotoma frågor då 

respondenterna eventuellt får svårt att välja ett svarsalternativ som stämmer överens med 

den individuella uppfattningen (Kristensson, 2014). Risken med de dikotoma frågorna 

vägdes upp av att alla 30 vardagliga aktiviteter användes i instrumentet och minskade 

därmed risken att exkludera någon respondents aktiviteter eller intressen. Vid 

sammanställningen av enkäterna identifierades ett behov av öppna frågor då en respondent 

skrev kommentarer i enkätens marginal angående skiftarbetets påverkan på det vardagliga 

livet. Ännu ett behov av att behålla de öppna frågorna var för att resultatet då kunde visat 
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ytterligare fynd att relatera till tidigare forskning samt att andra slutsatser hade kunnat 

beskrivas.  

 

Aktiviteterna i instrumentet var kopplade till begrepp och koncept i internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). I instrumentets manual 

ingår en indelning av aktiviteterna i nio kategorier som kan användas för att tydliggöra 

relationen mellan ICF och de olika aktiviteterna. Varje aktivitet har värderats gällande 

överensstämmelse mellan ICF-kategori och aktivitet. Dessa kategorier valdes att inte 

användas i resultatredovisningen då författarna ansåg att överensstämmelsen av de olika 

aktiviteterna var för låg. Nio kategorier hade även varit för många i förhållande till antal 

insamlade enkäter.  

Databearbetning  

Data som samlades in för svarsalternativen “gör inte men vill inte” redovisas inte i studiens 

resultat då författarna inte anser att det är relevant i relation till syftet. Detta då den typ av 

svar menar att personen inte gör och inte heller vill utföra aktiviteten vilket då inte anses som 

ett problem. Författarna hade planerat att utföra icke-parametriska tester på det insamlade 

datamaterialet. Test som var aktuellt att utföra på ett lågt datamaterial och på två eller fler 

grupper var chi-två-test. När detta test utfördes i dataprogrammet SPSS uppstod varningar 

att data var för låg. Beslut togs därmed att inte redovisa analysen utifrån chi-två-testet i 

studiens resultat. Ytterligare test som kunde utföras på liknande data var Fishers exakta test, 

resultat som vid chi-två-test uppstod och valde därmed inte heller att redovisas. Uträkning av 

antal aktivitetsgap för varje individ och aktivitetsgap fördelat bland de olika 

aktivitetskategorierna innebar att data bearbetades som numeriska, materialet var inte heller 

normalfördelat och utgjordes av liten storlek. Icke-parametriska test som kunde utföras för 

att framställa skillnader mellan tre eller fler oberoende grupper var Kruskall-Wallis test. När 

testet genomfördes varnade SPSS åter igen om för låg data, författarna valde därför att inte 

använda testet. Författarna valde att inte heller beskriva resultatet i procent då urvalet bör 

omfatta fler än 100 respondenter (Kristensson, 2014). Diagrammen som konstruerades bör 

avläsas med försiktighet då låg data gör att staplarna får proportioner som kan vara 

missvisande om läsaren inte är noggrann. Tabellerna bör också tolkas med försiktighet då det 

inte är lika antal aktiviteter inom varje aktivitetskategori. Detta betyder att maximumvärdet 

kan bli större i den kategorin som innehåller flest aktiviteter. 

Resultatdiskussion  

Hypotes för studiens resultat var att skiftarbetare inte upplevde delaktighet i sina aktiviteter 

och inte heller utförde de aktiviteter som de ville utföra. Efter sammanställt resultat kan inte 

hypotesen verifieras. Frågeställningen besvaras då figur 4 redovisar en viss variation av 

delaktighet i aktiviteter bland de olika skiften. Detta då majoritet av de som upplever 

aktivitetsgap inom ”gör inte men vill” utgörs av de som arbetar annat skift.  Frågeställningens 

svar stärker även att hypotesen inte kan verifieras. Resultatet av vår studie visar att 

aktiviteter inom samtliga aktivitetskategorier utförs och kan därför tolkas som att 

respondenterna i studien är tillfredsställda då det enligt Kielhofner (2012) bidrar till 

välmående att vara engagerad i aktiviteter. Detta välmående kan bero på att respondenterna 

upplever delaktighet och att de lyckas överlappa olika roller som de intar under dagen. 

Omgivningens förväntningar kan därmed stämma överens med respondenternas 

rollbeteenden (Kielhofner, 2012), vilket innebär att hälsosamma relationer kan bevaras. 

Enligt Shen och Dicker (2008) och Williams (2008) kan detta annars vara problematiskt vid 
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skiftarbete. Resultatet stämmer inte överens med tidigare studier som menade att sociala 

aktiviteter, fritidsaktiviteter och arbetsrelaterade aktiviteter utförs i lägre utsträckning vid 

skiftarbete och påverkade därmed upplevelse av delaktighet i samhället (Harrington, 2001; 

Kaliterna Lipovcan, Prizmic Larsen & Zganec, 2004; Marquié, Tucker, Folkard, Gentil & 

Ansiau, 2015; Selvi, Özdemir, Özdemir, Aydın och Beşiroğlu, 2010; Shen & Dicker, 2008; 

Simones, Marques & Rocha, 2010). Resultatet av vår studie ska dock tolkas med försiktighet 

då respondenterna är få och om en större population undersökts kunde resultatet eventuellt 

påvisat fler aktivitetsgap. Dock har författarna spekulerat i att respondenterna upplever 

delaktighet i de sociala-, fritid- och arbetsrelaterade aktiviteterna eftersom respondenterna 

utnyttjar den lediga tid som uppstår i kompensation för de pass som utförs på helg och kväll. 

Dessa fördelar beskrivs enligt Shen och Dicker (2008) som att till exempel få möjlighet att 

umgås med familj då en längre tids ledighet erbjuds. Författarnas tolkning av resultatet kan 

även göras utifrån spekulationer att majoriteten av respondenterna har arbetat en lång tid på 

arbetsplatsen och eventuellt lyckats anpassa det dagliga livet till den arbetssituation som 

råder. Denna tolkning stöds även av Williams (2008) som menar att regelbundna skift 

skapar en möjlighet att planera sin vardag. Författarna resonerar dock att de aktiviteter som 

kan bli svåra att utföra vid skiftarbete är sådana som ofta utförs ihop med andra människor 

eller som eventuellt måste utföras på bestämd tid så som studera (n=2), arbeta ideellt (n=6) 

och delta i föreningsverksamhet (n=10). Att studiens resultat beskriver få antal personer som 

utför dessa typer av aktiviteter, i förhållande till de aktiviteter som kan utföras ensam, kan 

enligt författarna tolkas av denna anledning.  

I vår studies resultat framkommer det att antal aktivitetsgap bland alla respondenter varierar 

mellan 0-15. Ett samband kan därmed identifieras med Erikssons (2014) artikel där antal 

aktivitetsgap har studerats mellan två olika grupper, en rehabiliteringsgrupp (n= 72) och en 

referensgrupp med friska personer (n= 261). Studien visade samma resultat då antal 

aktivitetsgap varierade mellan 0-15 i referensgruppen (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 

2012). Ytterligare ett samband framkommer i en studie av Eriksson (2014) gjord på en 

normalpopulation som visade att antal aktivitetsgap varierade mellan 1-19 i den grupp som 

upplevde aktivitetsgap (n=601). Det var även vanligast inom populationen att uppleva få 

aktivitetsgap (Eriksson, 2014). Vidare resultat från Eriksson, Jonsson, Tham och Eriksson 

(2012) visade att medelvärde av aktivitetsgap var 3,93 och median 4 inom referensgruppen. 

Medianen för antal aktivitetsgap i Erikssons studie var 3 (Eriksson, 2014). I vår studie 

framkommer liknande värden då medelvärde är 4,9 och median 3 är aktivitetsgap bland alla 

respondenter.  En kvartilavvikelse på 4 presenteras i Erikssons (2014) studie, vilket betyder 

att kvartilavståndet är 8. Detta liknar vårt kvartilavstånd på 6. Resultatet bör dock tolkas med 

försiktighet då urvalen skiljer i storlek, trots detta är värdenas likhet intressanta då det inte 

anses vara en markant skillnad mellan grupperna. 

 

I denna studie framkommer att flest aktivitetsgap inom aktivitetsgapet “gör men vill inte” 

befinner sig inom aktivitetskategorin I-ADL. Flest aktivitetsgap var inom aktiviteten städa. 

Detta bekräftar Eriksson, Jonsson, Tham och Eriksson (2012) då det var en större andel i 

referensgruppen som upplevde aktivitetsgap “gör men vill inte” inom aktivitetskategorin I-

ADL i förhållande till rehabiliteringsgruppen. Städa var den mest förekommande aktiviteten 

som upplevdes som aktivitetsgap inom aktivitetsgapet “gör men vill inte” bland 

referensgruppen. ADL aktiviteter beskrivs av Kielhofner (2012) som nödvändiga aktiviteter 

som krävs av människan i det dagliga livet. Författarna anser därför skiftarbete inte ensamt 

skapar aktivitetsgap utan även andra faktorer i livet kan påverka upplevelsen. I vår studie 
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framkommer det att inom det andra aktivitetsgapet “gör inte men vill” befinner sig flest 

aktivitetsgap inom kategorierna fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och arbetsrelaterade 

aktiviteter. De aktiviteter som även hade flest aktivitetsgap var arbeta ideellt och läsa böcker. 

Studien av Eriksson, Jonsson, Tham och Eriksson (2012) stödjer resultatet inom denna typ 

av aktivitetsgap (gör inte men vill). Detta eftersom flest antal aktivitetsgap för både referens- 

och rehabiliteringsgruppen förekom inom kategorierna fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter 

och arbetsrelaterade aktiviteter. Referensgruppen uppgav dock att delta i/intressera sig för 

idrott, ha en hobby och nyttja kulturutbudet var de tre aktiviteter som hade flest 

rapporterade aktivitetsgap (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 2012). Denna koppling bör 

därför göras med försiktighet då populationerna i studierna skiljer sig i storlek men även då 

aktiviteterna varierade. Trots att resultatet visar att majoriteten av respondenterna utför de 

aktiviteter de vill utföra så förekommer ett visst antal aktivitetsgap. Författarna anser det 

intressant att flest aktivitetsgap finns inom bland annat fritid och sociala aktiviteter, vilka 

enligt Kielhofner (2012) definieras som lekaktiviteter och utförs av människan med glädje. 

Detta resultat kan enligt författarna bero på att människan prioriterar att i första hand 

tillgodose de basala behoven som enligt Kielhofner (2012) är nödvändiga. Skiftarbetare som 

arbetar obekväma arbetstider kan som tidigare nämnt få negativ påverkan på bland annat 

sociala och fritidsaktiviteter (Shen & Dicker, 2008). Författarna har därför spekulationer i att 

skiftarbetarna ägnar sig åt de mer basala aktiviteterna på ledig tid, så som sköta hushåll och 

handla, eftersom de har ledig tid när andra i omgivningen eventuellt arbetar. Författarna 

anser att det krävs engagemang av skiftarbetarna att hitta fritids- och sociala aktiviteter som 

passar deras schema. Om detta görs så kan motivation till dessa aktiviteter öka. Dessa 

påståenden kan kopplas till Kielhofners (2012) teori som menar att vanor och rutiner 

påverkar vilka aktiviteter som utförs. Även viljekraften att utföra olika typer av aktiviteter 

påverkas av känslor och uppfattningar beroende på vilka tidigare erfarenheter personen har 

kring sitt aktivitetsutförande, det vill säga att positiva erfarenheter ökar motivationen till en 

specifik aktivitet. 

 

I studien av Eriksson (2014) gjordes även indelningar i fyra grupper efter ålder. En grupp 

innehöll personer i åldrarna 30-49 år och en annan grupp innehöll åldrarna 50-64 år. Den 

första gruppen hade en median på 4 gap och den andra gruppen hade en median på 2 gap. 

Åldersgrupperna 30-64 år är inom arbetsför ålder och kan därför relatera till den arbetsplats 

där vår studie utfördes. Resultatet i vår studie visar ingen fördelning i ålder då detta inte 

undersökts vilket försvårar att se samband mellan studien av Eriksson (2014) och vår studie. 

Enligt Eriksson (2014) anses dock 2-4 gap inom dessa åldergrupper som normalt och 

resultatet av vår studie tyder därmed på att populationen är välmående. Dock krävs 

ytterligare forskning för att säkerställa detta påstående. Enligt författarna visar resultatet ett 

rimligt antal aktivitetsgap för att upprätthålla balans i det dagliga livet då det är vanligt att 

uppleva någon form av aktivitetsgap. Resultatet visar även att majoriteten av respondenterna 

utför de aktiviteter som de vill utföra. Detta styrker Wagman, Håkansson och Björklund 

(2012) som menar att aktivitetsbalans är uppfattningen av rätt mängd aktiviteter och rätt 

variation mellan dessa. Aktivitetsbalans är enligt Erlandsson och Persson (2014) en viktig 

faktor för att uppnå god hälsa.   

Betydelse för arbetsterapi 

Trots att resultatet visar att respondenterna till stor del utför de aktiviteter som de vill så 

anser författarna att det finns ett behov av att förebygga ohälsa inom denna målgrupp genom 

att använda arbetsterapins unika kompetens och kunskap. Förhoppningen är att studien kan 

visa detta behov för arbetsgivare i samhället som traditionellt inte anställer arbetsterapeuter. 
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På så vis kan arbetsmarknaden för arbetsterapiprofessionen utvecklas (Pattisson, 2006; 

Whiters & Shann, 2008). Resultatet av studien i kombination med tidigare 

litteraturgenomgång tyder på en viss risk för skiftarbetare att uppleva nedsatt delaktighet i 

vardagliga aktiviteter. Arbetsterapi syftar till att möjliggöra klienternas delaktighet i de 

vardagliga aktiviteter som de vill utföra. För att möjliggöra detta behöver arbetsterapeuten ta 

reda på inom vilka aktiviteter och områden delaktigheten är begränsad (FSA, 2012). Som 

arbetsterapeut inom det studerade området skulle olika behandlingsstrategier kunna 

användas i implementering av olika åtgärder för att möjliggöra delaktighet, uppnå önskat 

aktivitetsengagemang samt möjliggöra förändring för person. En strategi, bekräfta, innebär 

att arbetsterapeuten respekterar och visar uppmärksamhet för personens uppfattningar och 

känslor. Då både positiva och negativa händelser och känslor påverkar personens 

aktivitetsengagemang. Arbetsterapeuten kan främja personens insikt genom att identifiera 

möjligheter och resurser som finns i den omgivande miljön. Detta förbättrar i sin tur 

aktivitetsutförande och delaktighet i de dagliga aktiviteterna. Arbetsterapeuten utgår från 

personens utförandekapacitet, vanebildning, viljekraft och miljö för att kunna ge 

återkoppling angående personens situation. Utifrån detta kan personen tillgå råd och 

information om rekommenderade mål, strategier och metoder för att uppnå förändring. 

Dessa beslut kräver att arbetsterapeuten och personen förhandlar vid eventuella 

meningsskiljaktigheter. Arbetsterapeuten strukturerar och ställer ramar för personens 

aktivitetsengagemang genom att ge alternativ, sätta gränser och ställa grundregler för val och 

utförande. Detta skapar rimliga krav på person samt ett aktivitetsmönster. Uppmuntran 

krävs för att motivera personen till att göra förändringar i aktivitetsmönster (Kielhofner, 

2012). Författarna kan efter genomförd studie konstatera att ytterligare forskning krävs inom 

området. Större grupper behöver undersökas för möjligheten att påvisa och jämföra 

skillnader på en statistisk och analytisk nivå för att påvisa att ett uttalat problem finns inom 

området. Detta i sin tur krävs även för att kunna konstatera behovet av arbetsterapi. 

Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka vilka aktiviteter som utförs av skiftarbetare samt deras 

upplevelse av delaktighet i dessa. Resultatet visade att alla aktiviteter utförs av 

respondenterna som deltog i studien. Den aktivitet där det förekom flest aktivitetsgap bland 

alla respondenter var städa. Inom aktivitetsgapet “gör men vill inte” förekommer flest 

aktivitetsgap inom aktiviteten städa. Inom aktivitetsgapet “gör inte men vill” förekommer 

flest aktivitetsgap inom aktiviteterna arbeta ideellt och läsa böcker. Median och medelvärde 

hade högst värde inom aktivitetskategorin I-ADL bland alla respondenter. Av studiens 

resultat kan slutsatsen dras att respondenterna som deltog i studien upplever god delaktighet 

i de vardagliga aktiviteterna trots skiftarbete.   
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Bilaga 1 (1:2) - GAP i vardagens aktiviteter 

Ringa in vilket skift du arbetar: Tvåskift  
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Bilaga 1 (2:2) - GAP i vardagens aktiviteter 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Enkätinformation  

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan 

i Jönköping. I vårt examensarbete har vi valt att rikta in oss på skiftarbetare och 

fritidsaktiviteter då detta är ett relativt outforskat område. Arbetsterapi handlar bland annat 

om aktivitetens betydelse i det dagliga livet och därför är detta ämne centralt för oss. Syftet 

med studien är alltså att beskriva vilka fritidsaktiviteter som du utför på din lediga tid och din 

upplevelse av delaktighet i dessa.   

 

Det skulle vara till stor nytta för oss om du valde att delta i denna enkätundersökning. Enkäten 

innehåller 30 olika aktiviteter där du får kryssa i ja eller nej om du utför aktiviteten samt om 

du vill utföra den. Tänk på att båda svaren ska fyllas i för varje aktivitet. Enkäten tar max 5 

minuter att fylla i. 

 

Vid eventuella frågor och funderingar under tiden som du fyller i enkäten, vänd dig till din 

arbetsledare. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avsluta din medverkan när som 

helst i processen. Enkäten är anonym och resultatet kommer inte att spridas till obehöriga utan 

endast användas i studiesyfte. Detta innebär att enkäten inte påverkar din anställning eller 

dina arbetsförhållanden. På begäran kan du få tillgång till den färdiga studien, använd då 

någon av kontaktuppgifterna nedan. Spara gärna detta informationsblad.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Amanda Börjesson   boam1290@student.ju.se    

Elin Evaldsson         evel1316@student.ju.se 

 

Handledare: Marita Rydå  marita.ryda@rjl.se 
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