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Abstrakt 
Bakgrund: Arbete inom sjukvården bedrivs dygnet runt, vilket innebär att många 

sjuksköterskor får arbeta oregelbundna tider. Detta påverkar den biologiska klockan 

vilket resulterar i försämrad sömn. Försämrad sömn kan i sin tur leda till koncentrat-

ionssvårigheter samt stress. Stress kan påverka kroppen både fysiskt och psykiskt. Sjuk-

domar som kan relateras till stress är bland annat högt blodtryck, fibromyalgi och ut-

mattningssyndrom. Arbetet har teoretisk förankring i Antonovskys KASAM och Levi-

Kagan-Theorell psykosociala modell. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta skift. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där åtta kvantitativa artiklar och två kvalitativa 

artiklar inkluderats. Artikelsökning har gjort i databaserna Cinahl och PsycINFO. Artik-

larna har kvalitetsgranskats och analyserats.  

Resultat: Resultatet innefattar tre teman; Så reagerar kroppen, Den bristande patient-

säkerheten och Social tillvaro och arbete: en skör balansgång. Resultatets huvudfynd 

påvisade att sjuksköterskorna som arbetade skift led av fysiska och psykiska symptom. 

Skiftarbetet påverkade även patientsäkerheten negativt. Det framkom också att sjukskö-

terskornas sociala förhållanden påverkades negativt, detta till följd av oregelbundna 

arbetstider. 

Slutsats: Det krävs mer tid för återhämtning samt fritid och sjuksköterskorna är i be-

hov av mer kunskap gällande skiftarbete. Genom förbättrad kunskap kan ohälsa hos 

sjuksköterskorna undvikas. Vidare kvalitativ forskning behövs för att synliggöra vad 

sjuksköterskor behöver för att kunna hantera skiftarbete. 

 

Nyckelord 
Skiftarbete, Sjuksköterskor, Erfarenhet. 

 

 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till Liselott Årestedt för god handledning och stöd under pro-

cessens gång.  
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1 Inledning 

I den här systematiska litteraturstudien har vi valt att utforska sjuksköterskans erfaren-

heter av skiftarbete. Vi har valt att belysa det här området för att vi tycker det är intres-

sant då vårt framtida yrke kommer präglas av skiftarbete. Under sommaren 2014 arbe-

tade två av oss på en vårdavdelning i Kalmar där vi fick erfara skiftarbete. Vi var novisa 

inför att arbeta natt och hade delvis svårt att anpassa oss till den förändrade dygnsryt-

men. En av oss upplevde negativa konsekvenser av nattarbete såsom illamående, trött-

het och sömnsvårigheter. Utifrån detta väcktes tanken om hurvida varje individs förut-

sättningar och upplevelse gör att vi erfar skiftarbete olika. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans arbetsområde och funktion 

Sjuksköterskeyrket utövades förr av kvinnor i de lägsta samhällsklasserna och det kräv-

de ingen utbildning. Med tiden utvecklades sjuksköterskeyrket vilket så småningom 

resulterade i utbildingar inom området (Leksell & Lepp, 2013). År 1958 blev sjukskö-

terska ett legitimerat yrke vilket innebär att det krävs en formell kompetens för att få 

utöva yrket (Jakobsson & Lützén, 2009). Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja 

hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Enligt Kompetensbeskriv-

ning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska en sjuksköterska även ha 

förmåga samt vilja att utföra aktuell arbetsuppgift utifrån kunskap och färdighet. Sjuk-

sköterskan bär det yttersta ansvaret för det patientnära arbetet. Sjuksköterskor måste 

därför kunna tänka kritiskt och behöver ofta ta snabba beslut som påverkar patientens 

hälsa (Jakobsson & Lützén, 2009). Detta är ett arbete som pågår dygnet runt och sjuk-

sköterskan behöver därför arbeta både dag, kväll och natt (Hedelin, Jormfeldt & Sved-

berg, 2009). 

 

2.2 Sömn 

Människan behöver sömn för att återhämta sig både mentalt och fysiskt. Hjärnan kan 

inte lagra energi och är därför i behov av sömn för att kunna återhämta sig (Asp & Ek-

stedt, 2009). Genomsnittssömnen varierar mellan individer, men ligger i snitt mellan 7-

8 timmar per natt. Den sista timmen av normallång sömn är återhämtningen nästan obe-

fintlig, människan påverkas därför inte av 1-2 timmars förlorad sömn. Om sömnredukt-
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ionen däremot uppgår till mer än två timmar påvisar studier att den psykiska prestation-

en försämras (Fagerbakke Eldevik, Flo, Moen, Pallesen & Bjorvatn, 2013). Efter två 

dagar av minskad sömn räcker det dock med färre förlorade sömntimmar för att prestat-

ionsförmågan ska påverkas (Åkerstedt, 2001).  

 

Biologiska klockan 

Sedan 1880-talet då vi sov nio till tio timmar per dygn, har tiden då vi sover minskat 

väsentligt. 1990 var antalet timmar sömn nere på sju eller strax där under. Senare studier 

har även visat att sömnkvalitén har försämrats. Under 1960-talet utvecklades en förstå-

else för den biologiska klockan (Währborg, 2009). Vår biologiska klocka regleras från 

undre och främre delen av hypotalamus som styr insöndring av hormonet melatonin. 

Melatonin är ett aktivitets- och ämnesomsättningshormon som reglerar kroppens sömn 

och vakenhet. Melatoninet ökar när det är mörkt omkring oss och minskar igen när det 

ljusnar (Währborg, 2009). Sömnhormonet från tallkottkörteln produceras tillexempel 

som först när det är mörkt runtomkring oss. Mellan klockan tre och fem på morgonen 

når dygnsrytmen bottenläget och reaktionsförmåga samt koncentration är då som lägst 

(Lennernäs & Wiberg, 2006).   

 Sjuksköterskor som arbetat natt under mer än 20 år löper större risk att drabbas av 

bröstcancer (Ejd, 2014). Anledningen till detta kan relateras till att människans biolo-

giska klocka kommer ur balans samt minskad halt av melatonin. Vid oregelbunden 

dygnsrytm påverkas kroppens organ negativt, blodtrycket ökar och kroppstemperaturen 

går upp. Melatonin är ett hormon som minskar risken för cancer. Utsöndringen av mela-

tonin minskar hos de som arbetar natt vilket tros vara en orsak till den ökade cancerris-

ken (Ejd, 2014). 

 

Koncentrationsförmågan 

Den frontala delen av hjärnan tros vara platsen för problemlösning, koncentration och 

förmåga att fatta komplicerade beslut. Denna del av hjärnan anses vara mest känslig för 

minskad sömn (Asp & Ekstedt, 2009). Första dygnet utan sömn blir prestationsför-

mågan halverad och efter två dygn är prestationsförmågan som lägst (Åkerstedt, 2001). 

 Vid trötthet hindras hjärnan från att lagra mer information (Asp & Ekstedt, 2009). 

Trötthet leder till känslor av uppvarvning i kroppen och förmågan att läsa av kroppens 

signaler försämras, vilket så småningom kan leda till stress och utbrändhet (Asp & Ek-

stedt, 2009).  
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2.3 Stress 

Stress kan bero på och utlösas av olika saker. Det kan handla om tidsbrist, höga krav på 

sig själv, för många uppgifter att ta hand om eller för höga krav från omgivningen 

(1177, 2014). Förändringar på arbetsplatsen såsom uppgifter och förhållanden, nytt ar-

bete, ändrade levnadsvanor och personliga vanor, förändrade arbetstider och villkor 

samt förändrat sömnmönster var bara några exempel på livshändelser där det finns en 

ökad risk för stress (Währborg, 2009). 

 

Fysiologisk påverkan 

Kroppen har två olika nervsystem varav det ena inte kan styras av viljan; autonoma 

nervsystemet. Autonoma nervsystemet är i sin tur uppdelat i två delar: sympaticus och 

parasympaticus. Parasympaticus aktiveras vid vila och återuppbyggnad av kroppen och 

sympaticus aktiveras under stressande situationer. Vid ett sympaticuspåslag utsöndras 

stresshormon (noradrenalin, adrenalin och kortisol) (Währborg, 2009) och socker i blo-

det. Kroppsliga funktioner som exempelvis matsmältning går ner på sparlåga för att inte 

ta energi från de organ som behöver den mest vid kamp (1177, 2014). 

 

Olika typer av stress 

Alla har ett stressystem och ett anti-stressystem, dessa måste vara i balans med 

varandra. En akut stressituation kan vara nyttigt för kroppen om den hinner återhämta 

sig efteråt. Sådana stressituationer kallas för ”god” stress och utlöses av yttre tillfälliga 

faror. Den så kallade kroniska stressen bryter dock ner kroppen. Orsaker till denna kan 

vara livssituationer som vi inte mäktar med. Episoder med akut stress kan leda till kro-

nisk stress eftersom kroppen inte hinner återhämta sig däremellan (Lennernäs & Wi-

berg, 2006). 

 

Stressrelaterade sjukdomar 

Återhämtning efter stressituationer är viktigt, kroppen får då tid att varva ner och åter-

hämta energi. Vid långvarig stress påverkas kroppen negativt och risken att bli sjuk 

ökar. Sjukdomar där stress är en riskfaktor: förhöjt blodtryck, muskelspänning, minnes-

och koncentrationssvårigheter (pga. att hormon utsöndras i blodet under längre period), 

utmattningssyndrom och fibromyalgi. Personer som inte kan påverka utformningen av 

sitt arbete samt har höga krav på sig från arbetsplatsen löper ökad risk att drabbas av 

stressrelaterade sjukdomar (1177, 2014; Lennernäs, 2006). 
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2.4 Teoretisk referensram 

Författarna har valt att ha en teoretisk förankring i både Antonovskys KASAM samt 

Levi-Kagan.Theorells psykosociala modell. Dessa två referensramar kompletterar 

varandra genom att belysa olika komponeneter som kan påverka sjuksköterskans förut-

sättningar att hantera skiftarbete. 

 

Känslan av sammanhang - KASAM 

Denna teori valdes för att kunna beskriva hur sjuksköterskor hanterar skiftarbete. Vidare 

vill författarna undersöka hur känsla av mening och sammanhang påverkar sjuksköters-

kornas arbete. KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky (1991) och står för känslan 

av sammanhang. Begreppet innefattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Grunden för KASAM är ett salutogent perspektiv vilket innebär att fo-

kus ligger kring de faktorer som bidrar till hälsa. Begriplighet innefattar huruvida en 

individ har förståelse för den inre eller yttre situation som kan uppstå och förutspå dess 

kontenta. Den händelse eller stimuli som uppstår kan komma som överraskande, men då 

en person har hög KASAM kan denne hantera händelsen eller stimuli utifrån de förut-

sättningar som finns. Vid mer traumatiska stimuli kan individen fortfarande vända dessa 

till mer gripbara. Motsatsen kan te sig som att individen uppfattar händelsen som kao-

tisk och ostrukturerad. Hanterbarhet är en annan komponent i KASAM och syftar till 

hur olika människor hanterar en händelse eller stimuli. Hanterbarheten kan grunda sig i 

ens sociala umgänge, familj, religion eller annan typ av omgivning som stärker ens för-

måga att hantera olika situationer, det vill säga en resurs som står till ens förfogande. 

Även om en händelse kan komma som oväntad kan personer med hög KASAM hantera 

situationen. Det är viktigt att individer inte känner sig som ett offer inför det stimuli han 

eller hon ställs inför. Meningsfullhet är den del som Antonovsky beskriver som viktig-

ast. Den betonar det ’’viktiga i livet’’ för människor och vad som verkligen engagerar 

dem. Det är alltså inte enbart det kognitiva som spelar in utan här får även det känslo-

mässiga utrymme. För de som har hög KASAM är de saker som betyder mycket för 

dem värda att lägga energi på, man visar mer engagemang för de hinder som uppstår. 

Ett ökat engagemang ger en förbättrad förmåga att hantera och lösa problem (Antonov-

sky, 1991).  
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Levi-Kagan-Theorells psykosociala modell 

Denna teori valdes för att beskriva hur sjuksköterskornas hantering av skiftarbete på-

verkas av olika faktorer i omgivningen. Levi-Kagan-Theorell-modellen visar hur den 

psykosociala omgivningen påverkar varje individ.  Modellens centrala del är det ’’indi-

viduella programmet’’ som innefattar varje enskild individs fördomar, kunskaper, åsik-

ter, preferenser och förmågor. Vidare formas individen av de erfarenheter som upp-

kommer och sina genetiska förutsättningar. I modellen nedan (se figur 1) har även arbe-

tet en framträdande roll eftersom de upplevelser som erfars i arbetet påverkar varje in-

divids hälsotillstånd och välbefinnande. Utifrån de olika faktorerna kan individen fram-

kalla olika reaktioner såsom: beteendemässiga, psykologiska och fysiologiska.  Reakt-

ionerna kan ge negativa utslag på individens hälsotillstånd och arbetet, men ger även 

nya erfarenheter som inverkar på det individuella programmet (Theorell, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell enligt Levi-Kagan-Theorell (Theorell, 2003). 
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2.5 Begreppsdefinition 

Skiftarbete 

I den här uppsatsen avses skiftarbete som treskift. Det innebär arbete under dagar, kväl-

lar och nätter (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). 

 

Erfarenhet 

Begreppet erfarenhet innebär att kunskap och färdigheter byggs upp genom upprepad 

verksamhet samt sinnesiaktagelser. Erfarenhet grundar sig i upplevelser som medför 

någon form av kunskap (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Patientsäkerthet 

Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot skador under vårdtiden (SFS 

2010:659). 

 

3 Problemformulering 

Det blir allt vanligare med skiftarbete inom hälso-och sjukvården och på många avdel-

ningar reduceras personalstyrkan under nattetid. Att arbeta nattetid strider mot vår bio-

logiska klocka vilket resulterar i påfrestningar för kroppen samt försämrad prestations-

förmåga (Perski, 2006; Åkerstedt, 2001). I en del sammanhang är skiftarbete inte själv-

valt och kan därför påverka arbetsutförandet ytterligare (Åkerstedt, 2001). Många sjuk-

sköterskor har erfarenhet av att deras sömnkvalité försämras och att dygnsrytmen kom-

mer ur balans (Vårdförbundet, 2012;  Åkerstedt, 2001).  

 Det är viktigt att belysa detta område för att få en ökad kunskap och förståelse för 

sjuksköterskornas situation. Det är av stor vikt att se till sjuksköterskans arbetssituation 

för att kunna bibehålla god hälsa och främja patientsäkerheten. Detta kan antas resultera 

i förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna och en tryggare vård för patienterna. 

 

4 Syfte 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta treskift. 
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5 Metod 

Metoden som tillämpats är systematisk litteraturstudie. Systematiska litteraturstudier 

utgår från en frågeställning och en sökstratergi för att hitta alla artiklar som är relevanta 

utifrån frågeställningen. Artiklarna som analyseras ska vara empiriska och kan vara an-

tingen kvalitativa eller kvantitativa (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Efter övervägande inom gruppen exkluderades artiklar äldre än tio år då Forsberg och 

Wengström (2013) menar att forskning är en färskvara. Även de som inte var skrivna på 

engelska eller svenska exkluderades eftersom andra språkkunskaper saknas. Därefter 

valdes de artiklar ut som utgick från sjuksköterskans perspektiv för att knyta an till syf-

tet och problemformuleringen. Utifrån de artiklar som hittades gjordes inga avgräns-

ningar av sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet, istället inkluderades samtliga för att få 

olika perspektiv på upplevelsen av skiftarbete. Således gjordes heller ingen avgränsning 

till kön eller ålder. Ingen avgränsning till peer-review gjordes, istället kontrollerades 

detta manuellt vid granskning. Artiklarnas trovärdighet bedömdes under kvalitets-

granskningen. 

 

5.2 Sökstrategi 

Inledningsvis gjordes enskilda osystematiska provsökningar i tre databaser: PubMed, 

Cinahl och PsycINFO. Dessa databaser täcker främst forskning inom vård, omsorg och 

medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Vid inledande osystematiska provsökningar 

gjordes inga avgränsningar för att på så sätt få en uppfattning om utbudet av artiklar. 

Efter detta  diskuterades vilka sökord som ansågs lämpliga och dessa användes sedan i 

den systematiska sökningen antingen som fritext eller thesaurustermer samt i olika 

kombinationer. Sökningen utfördes mellan 2014-09-24 till 2014-10-01. Exempel på 

framträdande sökord som användes i den systematiska sökningen var quality of care, 

shift work, job experience, patient safety och nurses. Vid kombinering av sökord använ-

des booleska operatorer AND och OR. I majoriteten av kombinationerna användes 

AND som enligt Forsberg och Wengström (2013) reducerar antalet träffar i en sökning. 

Samtliga sökord och kombinationer redovias i bilaga A. I PubMed hittades en relevant 

artikel men denna återfanns även i Cinahl. PubMed beskrivs främst som en medicinsk 

databas (Forsberg & Wengström, 2013), därför uteslöts denna då Cinahl och PsycINFO 
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är mer inriktade mot omvårdnad och gav tillräckligt material. För att effektivisera arbe-

tet lästes artiklarnas titel vilket enligt Östlundh (2012) är en fördel för att identifiera 

artiklar relevanta för syftet. Genom att sedan granska artiklarnas abstrakt kunde förfat-

tarna få en tydligare översikt av artiklarnas innehåll. Utifrån de sökningar som gjordes 

framkom slutligen 9 artiklar från PsycINFO och Cinahl. Artikel nummer 5 i artikelma-

trisen (se bilaga C) hittades genom manuell sökning via referenslista i annan artikel. 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades då de var relevanta för litteraturstudiens syfte. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning bör alltid utgå från studiens syfte, detta för att se om stringens 

finns genom hela arbetet. Det är av stor vikt att resultatet besvarar syftet (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Att göra en noggrand granskning ger författarna viktig in-

formation om hurvida resultatet är tillförlitligt (Friberg, 2012). Genom att använda sig 

av mallar för kvalitetsbedömning underlättas den systematiska granskningen (Forsberg 

& Wengström, 2013). I denna litteraturstudie valdes Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) protokoll för kvalitetsgranskning. Protokollet för kvantivativa studier modifiera-

des för att anpassas till observationsstudier. De förändringar som gjordes redovisas i 

bilaga B.  

 Författarna valde att enskilt granska samtliga vetenskapliga artiklar utifrån 

granskningsmallarna. Därefter gjordes en gemensam granskning för att uppnå konsenus 

gällande kvaliteten på artiklarna. Författarna beslutade att de artiklar som uppfyllde >60 

% av kriterierna i granskningsmallen klassades som medel. De artiklar där >80 % av 

kriterierna uppfylldes bedömdes ha hög kvalitet. 10 artiklar granskades och hade medel 

eller hög kvalitet, dessa inkluderades därför i studiens resultat. De artiklar som inte mot-

svarade studiens syfte exkluderades. Inkluderade artiklar redovisas i artikelmatrisen, se 

bilaga C.  

 

5.4 Analys 

Analysen i denna systematiska litteraturstudie utfördes med stöd av Forsberg och 

Wengström (2013). I litteraturstudien användes ett induktivt förhållningssätt. Detta in-

nebär att fakta kring problemområdet har samlats förutsättningslöst för att sedan kunna 

skapa en teori (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna läste enskilt samtliga veten-

skapliga artiklar många gånger för att få en bra överblick av resultatet. Utsagor från 

resultaten som var relevanta utifrån litteraturstudiens syfte sammansställdes i olika do-
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kument för att sedan analyseras gemensamt i gruppen. Författarna ville uppnå konsen-

sus genom en gemensam diskussion och analys. Under analysprocessen togs resultatet 

från helhet till delar till en ny helhet. Detta tillvägagångssätt kan jämföras med herme-

neutisk cirkel där syftet är att uppnå förståelse för textens innehåll (Polit & Beck, 2012). 

Utsagorna från artiklarnas resultat jämfördes för att finna likheter och skillnader. Ge-

nom hela analysprocessen fördes cirkulära diskussioner vilket ledde fram till kategorier. 

Utifrån de kategorier som framkom kunde teman skapas. Polit och Beck (2012) menar 

att det är en fördel att ha teman för att på så sätt få en struktur i texten. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är teman alltid tolkande och det gav författarna möjlighet att 

tolka resultatet utifrån litteraturstudiens syfte. Resultatet inkluderar tre teman samt två 

kategorier. Expempel på analysprocessen beskrivs i tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocess 

Utsagor Tolkning Kategorier Tema 

”My sleep is not 

enough, even during the 

days so, I always have 

sense of fatigue”(…) 

 

Informant känner stän-

dig trötthet även under 

dagtid. 

Psykisk ohälsa Så reagerar kroppen 

(…) if a nurse can sus-

tain the stress of being 

able to handle her tasks, 

her selfperceived health 

status is better. 

 

Om sjuksköterskan kan 

hantera stress på arbetet 

resulterar det i bättre 

självupplevd hälsa. 

Psykisk ohälsa Så reagerar kroppen 

RN staffing level was 

significantly associated 

with missed care for 8 

of the 13 care activities. 

Mängden personal hade 

signifikant samband 

med uteblivna omvård-

nadsuppgifter. 

 Den bristande patient-

säkertheten 

 

 

5.5 Etiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska övervägande göras inför varje syste-

matisk litteraturstudie. Det innebär att endast inkludera studier som godkänts av etisk 

kommitté, samt presentera alla resultat och inte endast de som stöder författarnas åsik-

ter. De artiklar som ingår i litteraturstudien ska även redovisas och arkiveras i 10 år. I 

denna studie har samtliga artiklar fått etiskt godkännande av etisk kommitté och förfat-

tarna har granskat artiklarna etiskt utifrån Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer.  
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6 Resultat 

Resultatet innehåller en sammanställning av det analyserade materialet (Polit & Beck, 

2012). I denna systematiska litteraturstudie består resultatet av två kvalitativa artiklar 

och åtta kvantitativa artiklar. Teman som utformades i analysen: Så reagerar kroppen, 

Den bristande patientsäkerheten och Social tillvaro och arbete: en skör balansgång. Se 

tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanställning av kategorier och teman 

Kategori Tema 

Psykisk ohälsa 

Fysisk ohälsa 

Så reagerar kroppen 

 Den bristande patientsäkerheten 

 Social tillvaro och arbete: en skör balans-

gång 

 

 

6.1 Så reagerar kroppen 

Fysisk ohälsa 

Merparten av sjuksköterskorna som arbetade skift led av en eller flera fysiska symptom. 

Majoriteten av de som arbetade skift dag, kväll och natt kände ofta av huvudvärk till 

följd av stress, smärta i rygg samt påverkan av att stå under längre perioder. Vidare upp-

levde många av sjuksköterskorna symptom från magen såsom förstoppning, matsmät-

lningsproblem och magsmärtor (Buja et al., 2013). Detta påvisas även av Sveinsdóttir 

(2006) som fann att de som arbetade roterande skift hade mer besvär med magen.  Mer 

än hälften upplevde stelhelt och smärta i armar och ben. Då de fysiska symptomen var 

påtagliga uppgav 3 av 4 sjuksköterskor att de uppsökte läkare ofta (Buja et al., 2013). 

Många sjuksköterskor som arbetade natt konsumerade i större utsträckning smärtstil-

lande läkemedel. Mer än 80 % av skiftarbetande sjuksköterskor uppgav att de använde 

smärtstillande läkemedel (Buja et al., 2013; Sveinsdóttir, 2006). En deltagande sjukskö-

terska uppgav att denne hade ökat i vikt till följd av oregelbundna arbetstider. Detta 

hade även resulterat i stress och nedstämdhet (Nasrabadi et al., 2009).  
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Psykisk ohälsa 

Flera sjuksköterskor som arbetade skift erfor att sömnsvårigheter och stress påverkade 

dem negativt (Barker & Nussbaum, 2011; Nasrabadi et al., 2009; Shu-Hui, Wen-Chun, 

Mei-Yen & Jun-Yu, 2014). Sjuksköterskor som upplevde mer stress på arbetsplatsen 

hade sämre självupplevd hälsa och sömnkvalitet (Shu-Hui, Wen-Chun, Mei-Yen & Jun-

Yu, 2014). Majortiten av sjuksköterskorna led av stressymptom såsom humörsväng-

ningar, ångest, utmattning och trötthet. Det mest påtagliga symptomet var trötthet då 96 

% uppgav sig lida av detta (Buja et al., 2013). De som arbetade skift hade i större ut-

sträckning sömnsvårgiheter jämfört med de sjuksköterskor som enbart arbetade dag. 

Sömnproblemen kunde innebära svårighet att somna, tidigt uppvaknade och avbruten 

sömn. Detta resulterade i att många aldrig kände sig utvilade (Admi et al., 2008; Nasra-

badi et al., 2009; Øyane et al., 2013).  De sjuksköterskor som arbetade fler nattpass hade 

svårare att anpassa dygnsrytmen och upplevde att de presterade sämre på arbetet 

(Saksvik-Lehouillier et al., 2013). Även motsatser framkom där sömnkvaliteten inte 

påverkades negativt av skiftarbete. Både de sjusköterskor som arbetade treskift och de 

sjuksköterskor som enbart arbetade dag uppgav sig ha bra sömnkvalitet (Barker & 

Nussbaum, 2011; Buja et al., 2013; Sveinsdóttir, 2006).  

 Det fanns en signifikant korrelation mellan sömnkavlitet och stress hos sjukskö-

terskor som arbetade skift. En försämrad sömnkvalitet gav en ökad risk för negativ 

stress (Shu-Hui, Wen-Chun, Mei-Yen & Jun-Yu, 2014). De sjuksköterskor som arbe-

tade skift hade i större utsträckning erfarenheter av en stressig arbetsmiljö (Shu-Hui, 

Wen-Chun, Mei-Yen & Jun-Yu, 2014; Sveinsdóttir, 2006). Sjuksköterskor kände sig 

stressade, då de arbetade natt, på grund av för mycket ansvar samt ökad trötthet (Nasra-

badi et al., 2009). Fler arbetstimmar utöver heltid och färre timmar sömn ledde till ökad 

psykiskansträngning vilket kunde ge uttryck i stress (Barker & Nussbaum, 2011; 

Saksvik-Lehouillier et al., 2013). Sjuksköterskor erfor även att stress inte behövde vara 

negativt. Under nätterna kunde arbetet te sig stressfullt och svårt men detta såg sjukskö-

terskorna som potitivt. Genom att behöva lösa problem oberoende av andra kunde de 

utveckas i sin profession (Nasrabadi et al., 2009). 

 

6.2 Den bristande patientsäkerheten 

Sjuksköterskor erfor att arbetslastningen ökade nattetid och att högre krav ställdes, där-

emot minskade deras inflytande vid beslutstagande (Buja et al., 2013). En del sjukskö-

terskor upplevde nattpassen som onormala i förhållande till den biologiska klockan. De 
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sjuksköterskor som arbetade skift upplevde att det fanns fler riskfaktorer i arbetsmiljön 

och att arbetet var mer fysiskt krävande under kvällar och nätter till skillnad från dag-

passen. Sjuksköterskorna ansåg att detta påverkade behandling och bemötande gente-

mot patienterna negativt. Många sjuksköterskor kände sig stressade under arbetspassen 

på grund av ökad arbetsbelastning och tidsbrist. Under varje arbetspass uppgav sjukskö-

terskorna att någon vårdande handling hade uteblivit tillföljd av ovannämnda vilket 

kunde leda till försämrad patientsäkerhet (Ball et al., 2013; Nilsson, Campbell & Pil-

hammar-Andersson, 2008). Det fanns starka samband mellan uteblivna vårdhandlingar 

och antalet arbetande sjuksköterskor under de olika skiften. När bemanningen var låg 

var det mer arbete som inte hanns med (Ball et al., 2013). Under dagtid upplevdes färre 

riskfaktorer i arbetsmiljön men arbetet ansågs monotont (Nasrabadi et al., 2009; 

Sveinsdóttir, 2006). Sjuksköterskor som tyckte sig ha en bra arbetsmiljö hade färre ute-

blivna vårdhandlingar. De vanligaste vårdhandlingarna som kunde utebli var upprät-

tande av vårdplan, trösta patienter och patientutbildning. Att inte hinna med vårduppgif-

ter bidrog till att sjuksköterskorna ansåg att vårdkvaliteten försämrades. Dock var det 

endast 7 % som ansåg att patientsäkerheten var otillräcklig (Ball et al., 2013). Under 

nattetid kunde sjuksköterskor erfara att koncentrationen sjönk vilket försvårade hante-

ring av mediciner (Nilsson, Campbell & Pilhammar, 2008). 

 

6.3 Social tillvaro och arbete: en skör balansgång 

Många sjusköterskor som arbetade treskift var ofta yngre, de flesta hade ingen partner 

och få hade barn (Buja et al., 2013; Saksvik-Lehouillier et al., 2013; Shu-Hui, Wen-

Chun, Mei-Yen & Jun-Yu, 2014; Sveinsdóttir, 2006; Øyane et al., 2013). Sjuksköters-

korna beskrev att arbetet gick ut över deras sociala liv. Många betonade att de inte hade 

tid att umgås med vänner och bekanta. Detta medförde att sjuksköterskorna kände sig 

nedstämda och hade en negativ inställning till treskift. De sjuksköterskor som hade fa-

milj var mer angelägna att endast arbeta dag (Buja et al., 2013). Både sjuksköterskor 

och deras familjer föredrog dagpass framför treskift. Flera sjuksköterskor ansåg att de 

var tvungna att kompensera den sömn de gick miste om under nattskiften. Detta resulte-

rade i att de behövde sova på sin lediga tid vilket inkräktade på tiden med familjen. Det 

fanns sjuksköterskor som upplevde att de missade sina barns utveckling under uppväx-

ten på grund av udda och oregelbundna arbetstider (Nasrabadi et al., 2009). Sjukskö-

terskor som hade barn och arbetade skift löpte större risk att utveckla depression. Detta 

på grund av obalans mellan familjetid och arbete (Øyane et al., 2013).  
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7 Metoddiskussion 

Arbetet med denna litteraturstudie har utgått från Forsberg och Wengströms (2013) be-

skrivning av hur en systematisk litteraturstudie ska byggas upp. Författarna är medvetna 

om att beskrivning av tillvägagångssättet skiljer sig mellan de olika metodböckerna. Då 

vi ansåg att Forsberg och Wengström (2013) inte gav tillräcklig information komplette-

rades detta med Friberg (2012), Polit och Beck (2012), William, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) samt Östlundh (2012). Däremot har vi valt att enbart använda Forsberg och 

Wengström (2013) genom hela analysprocessen vilket kan ses som en kvalitetsaspekt 

som ökar trovärdigheten då det underlättar för läsaren att avgöra hur systematisk ana-

lysen är (Axelsson, 2012). 

 

Inklusion-och exklusionskriterier 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att se forskning som en färskvara. 

Författarna är medvetna om att vården ständigt utvecklas och att äldre forskning kan 

påverkar överförbarhet och generalisering. Därför valdes att exkludera artiklar äldre än 

10 år för att bibehålla nyhetsvärdet i resultatet. Det gjordes inga geografiska avgräns-

ningar för att bibehålla bredden på sökningen samt för att få en uppfattning om eventu-

ella likheter och skillnader. Detta kan däremot försämra överförbarheten av resultatet till 

svensk kontext. Författarna ville få många perspektiv på skiftarbete, därför gjordes inga 

avgränsningar gällande ålder, arbetslivserfarenhet och kön då detta inte ansågs påverka 

resultatet utifrån syftet. Polit och Beck (2012) betonar att avgränsningar ska göras uti-

från studiens syfte för att få relevanta artiklar vilket ökar litteraturstudiens trovärdighet. 

Denna litteraturstudie innefattar både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att belysa 

både objektivitet och subjektivitet. Detta breddar resultatet enligt Forsberg och Weng-

ström (2013). Då inklusionskriterierna är väl beskrivna kan resultatet även överföras till 

andra yrkesgrupper som arbetar treskift, exempelvis läkare och undersköterskor. 

 

Sökstrategi 

Den systematiska litteratursökningen inleddes med att författarna gjorde enskilda prov-

sökningar med fritext och utan avgränsningar för att få fram relevanta sökord till littera-

turstudiens syfte. Enskild provsökning var en fördel då det resluterade i fler relevanta 

sökord. Att göra en provsökning ger författarna en uppfattning om utbudet av befintlig 

forskning inom det valda området (Axelsson, 2012). Provsökningar gjordes i tre databa-

ser: Cinahl, PsycINFO och PubMed. Författarna uteslöt i tidigt skede PubMed på grund 
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av att databasen främst är medicinskt inriktad vilket inte är relevant för litteraturstudiens 

syfte. Att utesluta en databas kan antas påverka resultatet negativt. Författarna fann en 

relevant artikel i PubMed men återfann denna även i Cinahl och PsycINFO. På grund av 

detta tror författarna att beslutet om att utesluta PubMed inte påverkade resultatet. För 

att upprätthålla ett systematiskt tillvägagångssätt användes samtliga relevanta sökord 

som fritext eller Thesaurustermer i både Cinahl och PsycINFO. En del sökord hade inte 

samma synonym i de båda databaserna synonymlistor. Då ett sökord inte hade samma 

Thesaurusterm i båda databaserna användes detta som fritext eller liknande Thesaurus-

term. Sökningen gjordes därav så systematiskt som möjligt. Trovärdigheten ökar genom 

att samma sökord används i de båda databaserna. Då det framkom dubbletter av artiklar 

vid sökningarna tyder detta på en systematisk sökning. Detta stärker trovärdigheten yt-

terligare och ökar överförbarheten då sökningsförfarandet är väl beskrivet och skulle 

kunna utföras på samma sätt av läsaren (Polit & Beck, 2012). Enligt Axelsson (2012) 

kan ny forskning gå förlorad när Thesaurustermer används på grund av att artiklarna ej 

har indexerats. Därav kan fritextsökningarna som gjordes i litteraturstudien varit till 

fördel för litteraturstudiens resultat. Detta påvisas då författarna använt en artikel från 

2014. För att koncentrera sökningen användes främst den booleska operatorn AND. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ger denne operator färre träffar samtidigt som 

inga sökord utesluts.  Det gjordes en sökning med operatorn OR för att få en överblick 

av utbudet vid den typen av sökkombination. Författarna intention var att enbart an-

vända AND för att innefatta relevanta sökord i olika kombionationer. En svaghet i sök-

ningen kan ha varit att trunkering inte används. Trunkering är en funktion som expande-

rar sökningen (Polit & Beck, 2012). Genom att använda denna funktion kunde sökpro-

cessen underlättats då antalet sökord hade reducerats.  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen har utgått från Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) gransk-

ningsprotokoll för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna är medvetna om att 

det fanns fler granskningsprotokoll att tillgå men såg de utvalda protokollen som lättare 

att tillämpa. För att göra en tillförlitlig granskning av icke-experimentella studier har 

granskningsprotokollet för kvantitativa artiklar modifierats genom att kriterier som be-

rör experimentella delar har strukits från granskningsprotokollet. Enligt Wengström och 

Forsberg (2013) bör studiens syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, ana-

lys och tolkning vara bärande aspekter i kvalitetsgranskningen. Då inga av dessa 
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aspekter påverkades kan det modifierade granskningsprotokollet ändå ses som tillförlit-

ligt. I denna litteraturstudie beslutades att de artiklar som uppfyllde mer än 60 % av kri-

terierna bedömdes som medel och de som uppfyllde mer än 80 %  bedömdes som hög. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kan värdesättning av kriterierna i gransk-

ningsprotokollet ge en felaktik bedömning då alla kriterier ges samma värde. Författarna 

valde trots det att ge en övergripande bedömning av artiklarnas kvalitet. Detta kan ses 

som en brist då felaktig bedömning kunde resultera i att bra artiklar sållades bort. Inga 

av de granskade artiklarna exkluderades till följd av låg kvalitet, i och med detta sålla-

des inga artiklar bort till följd av felaktig kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen 

utfördes enskilt och sedan gemensamt i författargruppen. Efter att konsensus uppnåtts i 

gruppen bestämdes kvaliteten på artiklarna. Detta kan ses som en styrka i metodförfa-

randet då detta stärker litterturstudiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013; Po-

lit & Beck, 2012). 

 

Analys 

I denna litteraturstudie har åtta kvantitativa och två kvalitativa artiklar analyserats. En-

ligt Friberg (2012) är det svårt att göra exakta jämförelser mellan de olika forsknings-

metoderna, författarna har dock valt att behandla alla resultat på likvärdigt sätt. Detta 

kan leda oss in på en metodologisk diskussion då det förr ansågs omöjligt att jämföra 

kvalitativ och kvatitativ ansats (Polit & Beck, 2012).  Den kvantitativa ansatsen går in 

under det positivistiska paradigmet där verkligheten studeras objektivt. Den kvalitativa 

ansatsen går in under det hermeneutiska paradigmet vilket kan ses som motsatsen till 

det positivistiska paradigmet. Detta paradigm fokuserar på det subjektiva genom att 

tolka och försöka förstå upplevelser i den mänskliga existensen (Forsberg & Weng-

ström, 2013; Polit & Beck, 2012). Författarna anser att verkligheten kan ses som både 

objektiv och subjektiv och anser därför att det är en styrka att inkludera båda metoderna 

i litteraturstudien. Detta kan styrkas av Creswell och Plano Clark (2007) som menar att 

ett pragmatiskt förhållningssätt kan vara till fördel. Ett pragmatiskt förhållingssätt inne-

bär möjlighet att kombinera de olika paradigmen. Genom att författarna har valt att an-

vända både kvalitativa och kvatitativa artiklar kan detta bidra till ett breddat resultat i 

litteraturstudien. 

 I analysprocessen har författarna valt att genomgående utgå från Forsberg och 

Wengström (2013). Detta har gjorts då olika författare har olika beskrivningar av ana-

lysprocessen. En styrka i analysprocessen är att författarna enskilt tagit ut relevanta ut-
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sagor från artiklarnas resultat. Enligt Polit och Beck (2012) ökar detta trovärdigheten då 

författarna inte påverkas av varandra. Det kan antas att detta tillvägagångssätt ökade 

antalet utsagor då flera subjektiva bedömningar gjordes. Det minskade även risken för 

att resultat från artiklarna skulle utelämnas. Därefter utfördes en gemensam överlägg-

ning där delarna pusslades ihop till en ny helhet. Detta gav möjlighet att se skillnader 

och likheter mellan de olika utsagorna för att på så sätt skapa relevanta teman. Genom 

en ständig analyserande process passade slutligen utsagorna in under enbart ett tema. 

Detta är ett tecken på att analysen utförts korrekt (Polit & Beck, 2012). Med hjälp av 

cirkulära frågor inom författargruppen skapades kategoreier som sedan fördes samman 

till teman. Under analysprocessen har författarna valt att inte åsidosätta sin förförståelse. 

Förförståelsen har istället använts, då författarna har valt att använda en tolkande ansats. 

Graden av tolkning är därför viktig att diskutera då det påverkar reslulatet. Samtliga 

artiklar som inkuderats i litteraturstudien är skrivna på engelska, därför sker en viss 

tolkning redan vid översättningen. Både enskilda och gemensamma översättningar av 

utsagorna kan ha bidragit till en mer objektiv översättning. Vidare var åtta av de inklu-

derade artiklarna kvantitaiva. Detta innebar att resultatet till stor del presenterades i ta-

bellform i dessa artiklar. I de kvantitativa artiklarna förekom därför en större grad av 

tolking till följd av detta. Enligt Larsson (refererad i Forsberg & Wengström, 2013) kan 

text tolkas ur olika perspektiv men tolkningen måste ha en förankring i verkligheten och 

den text som tolkas. Genom att textens innehåll knyts samman med författarnas egna 

erfarenheter skapas en ny förståelse av textens innebörd (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Genom att procentsatserna har läst och tolkats utifrån författarnas kunskaper om 

tabeller och diagram har en ny förståelse skapats med förankring i verkligheten. 

 

 

8 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenhet-

er av att arbeta skift. Det huvudsakliga resultatet påvisade att sjuksköterskor lider av 

både fysiska och psykiska symptom till följd av skiftarbete. Resultatet visade även att 

patientsäkerheten försämrades till viss del på grund av skiftarbete. Sjuksköterskornas 

sociala förhållanden påverkades negativt, detta till följd av oregelbundna arbetstider. 

 I resultatet framkommer  att majoriteten av skiftarbetande sjuksköterskor lider av 

ett eller flera fyskiska symptom. Sjuksköterskornas erfarenheter av skiftarbetets påver-

kan på hälsa kan bekräfta Levi-Kagan-Theorell modellen. Enligt modellen påverkar 
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arbetet individen vilket kan resultera i fysiologiska och psykologiska reaktioner (Theo-

rell, 2003). Theorells (2003) teori styrks därmed av litteraturstudiens resultat där det 

framkommit att sjuksköterskor som arbetar treskift upplevde symptom såsom huvud-

värk, magsmärtor och stress. Det framkom även i resultatet att många  av de sjukskö-

terskor som arbetade skift upplevde att deras sociala liv påverkades negativ till följd av 

treskiftsarbete. Även detta styrker Levi-Kagan-Theorells teori där arbetet är en faktor 

som påverkar individens beteende och mående. 

 I en artikel funnen manuellt efter analysprocessen påvisas att de som arbetade 

skift hade en ökad benägenhet att drabbas av utbrändhet till följd av trötthet och stress 

(Estryn-Béhar & Van der Heijden, 2012). Detta kan styrka litteraturstudiens resultat där 

det framkom att sjuksköterskor som arbetade skift hade erfarenheter av att stress bidrog 

till försämrad sömnkvalitet samt sämre självupplevd hälsa. För att åter knyta an till 

Levi-Kagan-Theorell modellen (Theorell, 2003) bevisas här hur stress och trötthet är 

reaktioner som kan påverka arbetet. Utifrån detta kan författarna anta att det skapas en 

ond cirkel där negativa erfarenheter av arbetet bidrar till att det fysiska och psykiska 

måendet försämras. Det kan i sin tur leda till att arbetsprestationen försämras vilket på-

visas i litteraturstudiens resultat där sjusköterskorna upplevde försämrad prestation. I 

resultatet framkommer även att någon vårdhandling uteblev under varje arbetspass. 

Detta kan antas resultera i påfrestningar mellan sjuksköterskor på en avdelning då ruti-

ner inte kan följas. Författarnas resonemang kan styrkas av Öresland och Lützén (2009) 

som menar att varje arbetsplats har ett etiskt klimat som skapas av personalens gemen-

samma vanor och rutiner. Goda rutiner eftersträvas men dessa kan påverkas av yttre 

faktorer såsom tidspress och underbemanning vilket framkommer i litteraturstudiens 

resultat. Enligt Levi-Kagan-Theorells psykosociala modell påverkar de yttre faktorerna 

individens reaktioner. Utifrån denna modell kan stress antas vara en reaktion till följd av 

påfrestningar såsom underbemanning på arbetsplatsen. Detta kan även bekräfta Anto-

novskys (1991) teori där stress ses som ett stimuli som individen utmanas att hantera. 

Beroende på individens förutsättningar gällande begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet hanteras de yttre faktorerna och stress på olika sätt. I litteraturstudiens re-

sultat framkommer det att en del sjuksköterskor upplever stress som positivt. Dessa 

sjuksköterskor kan förmodas ha bättre förutsättningar att hantera stress vilket tyder på 

hög KASAM. Då sjuksköterskor ofta ställs inför utmaningar är det av stor vikt att de 

känner meningsfullhet med sitt arbete vilket enligt Antonvsky (1991) är den viktigaste 
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komponenten i KASAM. Detta kan bidra med en förbättrad arbetsprestation hos sjuk-

sköterskorna. 

 Utifrån vad som framkommer i litteraturstudiens resultat upplevde sjuksköters-

korna att nattpassen ansågs onormala i relation till den biologiska klockan. Många 

kände sig trötta vilket kan bidra till att patientsäkerheten påverkas negativt. Peate (2007) 

menar att trötthet leder till försämrad tanke- och reaktionsförmåga. Denna studie bekräf-

tar litterturstudiens resultat som påvisar att sjuksköterskor erfor koncentrationssvårig-

heter under natten, främst vid hantering av läkemedel vilket bidrog till en ökad oro. För-

fattarna tror att oron kan härledas till den försämrade tanke- och reaktionsförmågan på 

grund av att det kan äventyra patienternas säkerhet. En annan riskfaktor för patientsä-

kerheten som framkommer i litteraturstudiens resultat är att vårdhandlingar uteblir till 

följd av underbemanning. Detta kan styrkas av Edvardsson och Wijk (2010) som menar 

att minskad patientsäkerhet och vårdrelaterade skador kan bero på låg bemanning samt 

överbeläggning.  

 Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder 

(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). Litteraturstudiens resultat visar att de vanligaste 

vårdhandlingarna som uteblev var upprättning av vårdplan, patientutbildning samt att 

trösta patienter. Genom att upprätta en vårdplan kan omvårdnaden effektiviseras och 

arbetet blir även hälsofrämjande då risker identifieras och förebyggs. Detta ökar även 

samarbetet mellan de olika skiften då alla arbetar utifrån patientens vårdplan (Florin, 

2009). Genom ett bra samarbete och ett säkert arbetssätt minskar risken för vårdrelate-

rade skador (Idvall & Olsson, 2009). Författarna vill påstå att ett gott samarbete på ar-

betsplatsen reducerar missförstånd vilket bidrar till en bättre patientsäkerhet. Samarbetet 

kan även resultera i en trevligare arbetsmiljö. I resultatet framgår att en bättre arbets-

miljö minskar antalet uteblivna vårdhandlingar. Således är arbetsmiljön en viktig aspekt 

både för sjuksköterskor och patienter. Resultatet kan bekräfta Levi-Kagan-Theorell psy-

kosociala modell där arbetet är en framträdande roll som påverkar individens hälsotill-

stånd. Då arbetet upplevs positivt skapas en trivsam tillvaro vilket även kan stärka KA-

SAM då sjuksköterkorna känner att arbetet är meningsfullt och hanterbart. En trivsam 

arbetsmiljö kan antas leda till förbättrad hälsa hos sjuksköterskor vilket i sin tur kan 

resultera i färre sjukskrivningar. Detta kan på så sätt ses som en klinisk implikation där 

god hälsa hos sjuksköterskorna kan bidra till ökad patientsäkerhet då arbetsutförandet 

förbättras. 
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 I litteraturstudiens resultat påvisas att sjusköterskorna upplevde att bemötandet 

gentemot patienterna försämrades nattetid. Författarna anser därför att det är av intresse 

att belysa patientens perspektiv. Upplevelser gällande vården under natten skiljer sig 

mellan sjuksköterskor och patienter vilket framkommer i Oléni, Johansson och Frid-

lunds (2004) studie. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna fick tillräcklig sömn un-

der natten medan patienterna uppgav att sömnen inte varit tillfredsställande. Det fram-

kom även att sjuksköterskorna ansågs sig ha givit patienterna tillräckligt med informat-

ion samt tillsyn. Patienterna upplevde dock att tillsyn och information var bristfällig. 

Författarna undrar om vården ska vara densamma under dag och natt då det inte handlar 

om akuta situationer eller specialistvård. Under natten minskar bemanningen vilket 

kanske beror på att vårdbehovet inte är lika stort. Författarna tror även att det är viktigt 

att de basala behoven, såsom sömn uppfylls för patienten. Sömn är en stor del i läk-

ningsprocessen men stärker även patientens kocentrationsförmåga och välbefinnande 

(Götherström, Andersson, Jönsson & Petersson, 1988). 

 Författarna har av egna erfarenheter en uppfattning om att sjuksköterskor väljer att 

arbeta skift för att få mer tid till familj och vänner. Det kan vara en fördel att expempel-

vis arbeta natt då det kan innebära samma lön men färre arbetspass. Inkomst är en bi-

dragande faktor för sjuksköterskans meningsfullhet då det innebär att familjen kan för-

sörjas. Antonovsky (1991) menar att ett arbete kan vara ostimulerande men blir me-

ningsfullt då det bidrar till familjens inkomst och välbefinnande. Vidare förbättras indi-

videns KASAM om känslan av tillhörighet finns vilket stärks genom mer tid med familj 

och vänner. Detta framkommer i litteraturstudiens resultat där sjuksköterskor blev ned-

stämda till följd av minskad social samvaro vilket kan tyda på försämrad KASAM. Lit-

teraturstudiens resultat beskriver hur skiftarbetande sjuksköterskor får problem med sin 

sociala tillvaro då familj och vänner prioriteras bort. Totterdell, Smith och Folkard 

(1994) beskriver att sjuksköterskor som arbetar skift har färre vänner och att de hamnar 

utanför det sociala umgänget. Ett antagande är att det kan bero på udda arbetstider samt 

tid för återhämtning efter nattskift. Ringsberg (2009) hävdar att familjen är en bety-

dande faktor för återhämtning hos familjemedlemmarna. Då de individulistiska behoven 

har blivit mer framträdande i det moderna samhället kan detta påfresta familjens struk-

tur. Detta bidrar till att familjemedlemmarna måste förhålla sig till varandras behov 

(Ringsberg, 2009). Det framkommer i litteraturstudiens resultat att obalans mellan fa-

milj och arbete resulterade i ökad risk för depression. Författarna ser familjen som en 

viktig del för sjuksköterskans välbefinnande. Det går att knyta an denna situation till 
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Levi-Kagan-Theorell psykosociala modell (Theorell, 2003) samt Antonovskys (1991) 

teroi KASAM. Levi-Kagan-Theorells modellen påvisar att obalans mellan familj och 

arbete kan bidra till negativa reaktioner hos sjuksköterskan vilket resulterar i att både 

familj och arbetsprestationen påverkas negativt. Detta skapar en ondcirkel och situat-

ionen blir ohanterbar vilket kan försämra sjuksköterskans KASAM. Vid låg KASAM 

kan antas att sjuksköterskan får svårare att återhämta sig mellan skiften samt finna me-

ning med tillvaron. 

  

9 Slutsats 

Skiftarbete påverkade sjuksköterskor negativt både fysiskt och psykiskt. Det var främst 

nätterna som bidrog till denna påverkan då sjuksköterskorna upplevde att de fick för lite 

sömn, kände sig stressade och led av fysiska symptom. Kombinationen av otillräcklig 

återhämtning, underbemanning och stress resulterade i att sjuksköterskorna upplevde 

sämre prestationsförmåga på arbetet, främst under nattetid. Detta bidrog delvis till att 

patientsäkerheten försämrades. Sjuksköterskorna som arbetade skift hade svårigheter att 

finna balans mellan arbetet och den sociala tillvaron. Majoriteten av sjuksköterskorna 

upplevde att udda arbetstider inkräktade på familjeliv och fritid vilket medförde att in-

dividuella intressen prioriterades bort. Detta kunde bero på att sjuksköterskorna kände 

ökat behov av återhämtning mellan arbetspassen.  

 Sjuksköterskorna behöver mer tid för återhämtning och fritid. Detta för att kunna  

bibehålla koncentrationen under hela arbetspasset och därmed minimera riskerna för 

försämrad patientsäkerhet. Genom att sjuksköterskorna känner sig tillfredsställda med 

sin arbetssituation kan omvårdnaden förbättras. En god omvårdnad kan bidra till mins-

kat patientlidande samt en mer individanpassad vård. För att förbättra arbetssituationen 

bör arbetspassens längd och mängden vila mellan passen ses över. Författarna är med-

vetna om att denna lösning är en ledningsfråga men ändå viktig att belysa. Sjuksköters-

kornas medvetenhet gällande skiftarbete behöver stärkas. Kontinuerlig information om 

skiftarbetes fysiska och psykiska påverkan kanske kan förebygga ohälsa hos sjukskö-

terskorna. Genom att ta del av forskning inom området ökar sjuksköteskornas förståelse 

för betydelsen av återhämtning.  För att indentifiera vilka behov som behöver uppfyllas 

för att sjuksköterskorna ska kunna hantera skiftarbete behövs mer kvalitativ forskning. 

För att kunna identifiera dessa behov kan studier som utvärderar olika arbetspass utfö-

ras. Med detta menas att undersöka olika konstellationer av arbetspass för att avgöra 

vilka tider som är mest optimala gällande treskift. Eventuellt kan fyra skift vara en lös-
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ning, frågan är då hur detta skulle upplevas av patienterna. Författarna har sett behov av 

forskning som belyser patientens perspektiv av vården nattetid. Genom att tydliggöra 

patientens upplevelse kan vården anpassas efter de behov som synliggörs. 
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Quality of health care * 
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Shift work * 1510 
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Sökord markerade med * : Thesaurusterm. 

 

 

 

 

  



  
 

 

Bilaga B: Kvalitetsbedömning 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativmetod av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). 

 

 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………………….. 

   Ålder…………………………………………….. 

   Man/Kvinna……………………………………... 

Är kontexten presenterad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Genereras teori?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög □ Medel □ Låg 

 

 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). 

 

 
Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

  □ Multicenter, antal center……………………………………… 

  □ Kontrollgrupp/er……………………………………………… 

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………………….. 

   Ålder…………………………………………….. 



  
 

 

   Man/Kvinna……………………………………... 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion  □ Ja □ Nej 

 

Intervention……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej 

Representativt urval?  □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomi- 

serades till?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

 

Bortfall 

 

Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?  □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla?  □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart?  □ Ja □ Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk signifi-

kans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög □ Medel □ Låg 



  
 

 

Bilaga C: Artikelmatris 
 
 Författare, (år), land, titel, tidskrift 

 
Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Admi, H., Tzischinsky, O., Epstein, R., He-

rer, P., & Lavie, P. (2008). Israel. Shift work 

in nursing: is it really a risk factor for nurses 

health and patients safety? 

 

Nursing Ecomomics 

 

Utforska och beskriva hälsoproblem 

och sömnen hos sjuksköterskor som 

arbetar skift samt hur skiftarbetet 

påverkar patientsäkerheten. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Heterogent kluster-

urval. N = 738. Inkluderade 

sjuksköterskor som arbetade 

dagskift eller treskift. 

Analys: Statistisk analys. 

Data analyserades med T-

test, ANOVA samt Chi 

Square. 

 

Sjuksköterskor hade olika sömn-

problem till följd av skiftarbete. 

Medel 

2. Ball, J E., Murrells, T., Rafferty, A-M., Mor-

row, E., & Griffiths, P. (2014). England. 

‘Care left undone’ during nursing 

shifts: associations with workload 

and perceived quality of care. 

 

BMJ Quality & Safety 

 

Undersöka vilket arbete som ute-

blev tillföljd av låg bemanning och 

om detta påverkar patientsäkerhet-

en. 

 

 

 

Metod: Tvärtsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Randominiserat och 

heterogent urval. N = 2917. 

Analys: Deskriptiv analys. 

Jämföresler gjordes med 

Spearman’s test och Pearson 

square test. Allt samman-

ställdes i SPSS V. 2.0 

 

 

Många sjuksköterskor ansåg att 

vård uteblev på grund av tidsbrist 

på deras senaste pass. 

 

 

 

Hög 

3. Barker, L.M., & Nussbaum, M.A. (2011). 

USA. Fatigue, performance and the work 

environment: a survey of registered nurses. 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

Undersöka relationen mellan upp-

levd trötthet och prestation hos 

sjuksköterskan. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Ändamålsenligt 

urval. N = 745. 

Analys: Statistisk analys. 

Data jämfördes och sam-

manställdes med hjälp av T-

test och Spearman’s test. 

 

Samtliga dimenssioner av trötthet 

hade negativ inverkan på själv-

upplevd prestation under arbets-

passen. 

Hög 



  
 

 

4. Buja, A., Zampieron, A., Mastrangelo, G., 

Petean, M., Vinelli, A., Cerne, D., & Baldo, 

V. (2013). Italien. Strain and health implica-

tions of nurses’ shift work.  

 

International Journal of Occupational Medi-

cine and Environmental Health 

Att undersöka hur skiftarbete kan 

vara associerat till sjuksköterskors 

upplevelse av sin fysiska hälsa, 

tillfredsställelse samt arbetsrelate-

rad belastning. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Ändamålsenligt 

urval. N = 455 (87 % var 

kvinnor). 

Analys: Deskriptiv och 

statistisk analys. Data sam-

manställdes med Chi-square 

test samt T-test. 

 

Nattskift var inte enbart associerat 

med höga arbetskrav utan även 

med minskad möjlighet till att 

fatta beslut. Samtidigt var det en 

ökad arbetsbelastning under nat-

ten. 

Hög 

5. Nasrabadi, A.N., Seif, H.,Latifi, M., Ra-

soolzadeh, N., & Emami, A. (2009). Iran. 

Night shift work experiences among Iranian 

nurses: a qualitative study. 

 

International Nursing Review 

 

Att beskriva Iranska sjuksköters-

kors upplevelser av att arbeta natt.  

Metod: Innehållsanalys. 

Kvalitativ ansats.  

Urval: Ändamålsenligt 

urval. N = 16 (5 män och 11 

kvinnor). Inkluderade sjuk-

sköterskor som hade minst 5 

års erfarenhet av nattarbete. 

Analys: Innehållsanalys.  

 

Det framkom att sjuksköterskor 

påverkades negativt av nattarbete. 

Det var främst de sociala förhål-

landena och hälsan som påverka-

des. 

Hög 

6. Nilsson, K., Campbell, A-M., & Pilhammar 

Andersson, E. (2008). Sverige. Night nursing 

– staffs working experiences 

 

BMC Nursing 

 

Att belysa vårdpersonalens upple-

velse av nattarbete. 

Metod: Fenomenologisk. 

Kvalitativ ansats. 

Urval: Ändamålsenligt och 

heterogent urval. N = 20, 10 

sjuksköterskor och 10 un-

dersköterskor. 

Analys: Innehållsanalys. 

 

Arbetsförhållandet under nattetid 

gjorde det svårare att utföra ar-

betsuppgifterna på ett bra sätt. 

Tröttheten var påtaglig och detta 

påverkade kocentrationsförmågan 

och arbetsutförandet. 

Hög 

7. Saksvik-Lehouillier, I., Bjorvatn, B., Hetland, 

H., Mjeldheim Sandal, G., Moen, B., Ma-

geroy, N., Åkerstedt, T., & Pallesen, S. 

(2012). Norge. Individual, situation and life-

style factors related to shift work tolerance 

among nurses who are new to and experi-

enced in night work. 

 

Journal of Advanced Nursing 

Undersöka toleransen av skiftarbete 

hos sjuksköterskor som har arbetat i 

mindre än ett år och de som arbetat 

i mer än sex år. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Randominiserat. N = 

749.  

Analys: Statistisk analys. 

Data analyserades i PASW 

version 17. 

Det framkom ingen signifikant 

skillnad gällande tolerans mellan 

erfarna och oerfarna nattarbetare. 

Många nätter och arbetstimmar 

påverkade sjuksköterskorna nega-

tivt.  

Hög 



  
 

 

8. Shu-Hui Lin, Wen-Chun Liao, Mei-Yen 

Chen & Jun-Yu Fan. (2014). Taiwan. The 

impact of shift work on nurses job stress, 

sleep quality and self-perceived health status. 

 

Journal of Nursing Management 

 

 

Beskriva sjuksköterskans tillstånd 

vid skiftarbete och hur detta påver-

kar sömnkavlité, stress och själv-

upplevd hälsa. 

Metod: Deskriptiv tvär-

snittsstudie med kvantitativ 

ansats.  

Urval: Konsekutivt urval. N 

= 266. Inkluderade sjukskö-

terskor som hade arbetet 

treskift på sjukhuset i minst 

3 månader. Exkluderade 

sjuksköterskor som var 

vidareutbildade. 

Analys: Statistisk analys. 

Data analyserades med 

SPSS 16.0, T-test, ANOVA 

och Sheffe’s metod. 

 

Många av sjuksköterskorna me-

nade att de kände sig stressade på 

arbetsplatsen, att de hade försäm-

rad sömnkvalité  och försämrad 

hälsa. 

Hög 

9. Sveinsdóttir, H. (2006). Island. Self-assessed 

quality of sleep, occupational health, working 

environment, illness 

experience and job satisfaction of female 

nurses working different combination of 

shifts. 

 

Scandinavian Journal of Caring Sciences 

 

Beskriva och jämföra självuppskat-

tad sömnkvalité, hälsa och ohälsa, 

arbetsmiljö, tillfredsställelse på 

arbetet hos kvinnliga sjuksköterskor 

som arbetar skift. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Randomniserat och 

heterogent urval. N = 348. 

Enbart kvinnor deltog i 

studien. 

Analys: Deskriptiv analys. 

Använt statistiska datapro-

grammet SPSS 13.0 och Chi 

square test. 

 

Det framkom att de som arbetade 

treskift upplevde att arbetsmiljön 

var sämre och att arbetet var mer 

ansträngande. De sjuksköterskor 

som arbetade treskift hade mer 

problem med hälsan.  

Hög 

10. Øyane, N., Pallesen, S., Moen, B-E., 

Åkerstedt, T., & Bjorvatn, B. (2013). Norge. 

Associations between night work and anxie-

ty, depression, insomnia, sleepiness and fa-

tigue in a sample of Norwegian nurses.  

 

Plos one 

 

Att jämföra olika parametrar av 

utmattning, depression, insomnia 

och trötthet hos icke-erfarna nattar-

betare, nuvarande nattarbetare samt 

föredetta nattarbetare. Vidare vill 

man undersöka hurvida dessa para-

metrar ökar i förhållande till hur 

många nätter man arbetar. 

Metod: Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. 

Urval: Kluterurval. Sjuk-

sköterskor registrerade i 

Norwegian Nurses’ Organi-

zation. N = 2059. 

Analys: Statistisk analys. 

Data analyserades i SPSS 

20.0 

 

Nuvarande natterbetare upplevde 

ofta att de drabbades av sömnsvå-

righeter och kronisk trötthet jäm-

fört med de sjusköterskor som 

inte arbetar natt. 

Hög 



  
 

 

 


