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Abstrakt 
 
 
Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och 
begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även 
aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor 
riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. Syfte: Syftet med 
studien var att genom en litteraturöversikt kartlägga på vilket sätt skiftarbete inverkar på 
dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster samt deras sömn. Metod: En systematisk 
litteraturöversikt med en deduktiv ansats. Resultatet från 11 artiklar analyserades utifrån 
en riktad innehållsanalys baserad på Model of Human Occupation (MOHO) och The 
Value and Meaning in Occupations (ValMO)-modellen. Resultat: Inga studier genomförda 
av arbetsterapeuter hittades, men i de inkluderade artiklarna rapporterades ofta konflikter 
mellan arbete och familj, psykisk ohälsa samt sömnbesvär som vanliga konsekvenser av 
skiftarbete. Aktiviteter som gagnar återhämtning förekom mer sällan. Slutsats: Artiklarna 
saknade arbetsterapeutiska begrepp och aktivitetsperspektiv. Återhämtning var en viktig 
aspekt då det ofta jämställdes med sömn och inte meningsfulla aktiviteter, sociokulturella 
aspekter var också viktiga i resultatet. Framtida studier bör undersöka vad 
arbetsterapeuter kan tillföra i förebyggande arbete mot ohälsa.  
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Abstract 
 
 
Background: Shift work has a negative impact on health, and sleep disorders and a lack 
of time for social activities are common. The occupational balance alongside occupational 
pattern can also be affected. Shift working nurses is one group that may be at risk. Aim: 
The aim of this literature review was therefore to explore how dynamics of the nurses’ 
occupational patterns as well as their sleep can be affected by shift work. Method: A 
literature review with a deductive approach. The result of 11 articles were analysed 
through a directed content analysis based on MOHO and ValMO-model. Results: No 
studies were performed by occupational therapists. Common consequences due to shift 
work were identified as work-family conflicts, mental illness as well as sleep disorders. 
There was a limited amount of activities benefited from recovery identified. Conclusion: 
Recovery was an important aspect since it was often linked to sleep and not to meaningful 
occupations, socio-cultural aspects were also important in the result. Future studies 
should explore what occupational therapists can do to prevent ill-health.  
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Inledning 

 

Fritidens måne kretsar kring planeten Arbete 

med dess massa och tyngd. -Det är så de vill ha det. 

När vi är på hemväg spetsar marken öronen. 

Underjorden lyssnar på oss via grässtråna. 

Tranströmer, T. (1966) 

 

Många samhällsfunktioner är beroende av att det finns individer som arbetar vid olika tider på 

dygnet (Iseskog, 2009), och det förväntas i större utsträckning att funktioner i samhället inte 

är beroende av vilken tid på dygnet våra behov behöver tillfredsställas (Monk & Folkard, 

1992). Vården är ett exempel på en sådan samhällsfunktion. För att dessa behov ska kunna 

tillfredsställas krävs det skiftarbete och i Sverige har drygt en femtedel av alla som arbetar en 

skiftanställning (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016). Det finns studier som pekar på ett 

samband mellan skiftarbete och sömnbesvär (Owens 2017). Estryn-Bèhar och Van der 

Heijden (2012) menar i sin tur att det finns risk för konflikter mellan arbete och fritid på 

grund av skiftarbete. Om en individ får ett ändrat sömnmönster (Owens, 2017) kan det 

förändra dynamiken mellan individens olika aktiviteter (Kielhofner, 2012a) vilket i sin tur kan 

riskera att påverka individens möjligheter till aktivitet och delaktighet (Erlandsson & Persson, 

2014).  

 

Av de som tillhör yrkesgruppen sjuksköterskor är det många som arbetar skift. Av denna 

anledning tillhör de en av de grupper som på grund av sitt skiftarbete kan riskera att få 

begränsning av aktivitet och delaktighet. Skiftarbete kan även leda till att balansen mellan 

individens vardagsaktiviteter blir rubbad. Att ha balans mellan olika vardagsaktiviteter kan 

exempelvis innebära att det betalda arbetet inte tar mer utrymme i vardagen än det obetalda 

arbetet. Här menar Bickenbach och Glass (2009) att individen förtjänar att uppleva den 

tillfredsställelse som en balans mellan arbete och privatliv ger, vilket de genom begreppet 

Work-life balance syftar till att möjliggöra.  

 

Mot denna bakgrund ämnar författarna till denna litteraturöversikt att utifrån ett 

aktivitetsperspektiv kartlägga skiftarbetets inverkan på dynamiken i sjuksköterskors 

aktivitetsmönster samt deras sömn. Detta genom att använda The Value and Meaning in 



 

 2 

Occupation (ValMO)-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) och Den mänskliga aktivitetens 

dynamik (Kielhofner, 2012a).  

 

 

Bakgrund 

 

Arbete 

 

Enligt Nationalencyklopedin (Börjesson et al., 1989) definieras arbete som något människan i 

en verksamhet bygger sin försörjning på, och som inom nationalekonomin avser mänskliga 

verksamheter som bidrar till produktionen av nyttigheter. Furåker (1991) menar också att 

förvärvsarbete avser de aktiviteter vilka individen utför för sin försörjnings skull. 

 

Utifrån ett aktivitets- och individperspektiv menar Pierce (2014) att arbete för många 

människor är en framträdande aktivitet och därför kan betraktas som en central aktivitetsform 

som utgör en viktig del av vår identitet. Leufstadius och Argentzell (2014) pekar på att arbete 

genom olika karakteristika, som att exempelvis generera lön och få betald semester, ger 

individen möjligheter till en funktion i samhället, att försörja sig och sin familj samt struktur i 

vardagen som bidrar till aktivitetsbalans. Dessutom menar Leufstadius och Argentzell (2014) 

att arbete synliggör fritiden och ökar dess värde, skänker känslan av att ingå i en gemenskap 

och det kan dessutom skapa mening genom att uppgiften är i nivå med individens förmåga. 

 

Ur ett genusperspektiv är arbetet i samhället i stor utsträckning strukturerat efter kön där 

skiljelinjen mellan betalt och obetalt arbete är grundläggande (Soidre, 2009). Vidare menar 

Soidre (2009) att lönearbetets varukaraktär förutsätter avsaknaden av hinder som begränsar 

individens möjligheter att förvärvsarbeta. Detta menar samma författare strider mot det 

faktum att kvinnor ofta utför det oavlönade omsorgs- och hushållsarbetet. Dock visar 

Berglund och Schedin (2009) att förvärvsfrekvensen hos kvinnor idag är 75% mot 33% på 

1950-talet. 

 

Ur ett samhällsperspektiv har arbete som företeelse stor betydelse för utvecklingen av 

samhället och välfärden, då arbetet vuxit i betydelse eftersom samhällets välfärdssystem 

byggts upp på förutsättningen att majoriteten av medborgarna ska vara yrkesverksamma 



 

 3 

(Aronsson et. al., 2012). I Sverige gäller arbetslinjen som enligt Socialförsäkringsutredningen 

(2005) innebär att alla har rätt till ett arbete om inte medicinska hinder föreligger. Vidare 

beskriver Hensing (2005) Sverige som en stat vars ambition är att ta ansvar för att 

medborgarna har en grundläggande trygghet såväl materiellt och socialt som ekonomiskt. 

Detta menar hon uppnås genom en väl utbyggd gemensam sektor, vilket omfattar boende, 

utbildning, ekonomi och hälsa. I samband med industrialiseringen vid förra sekelskiftet 

utgjorde utvecklingen av fabrikerna och arbetets art förutsättningar för att arbetet inte längre 

behövde begränsas till dygnets ljusa timmar, utan kunde nu utföras oavsett tid på dygnet 

(Marks, 2004). 

 

 

 

Skiftarbete 

 

Enligt Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv (Iseskog, 2011) definieras skiftarbete som 

en metod där arbetet delas in i skift, varigenom arbetstagarna avlöser varandra vid samma 

arbetsplats där skiften kan vara kontinuerliga, diskontinuerliga och intermittenta. Iseskog 

(2011) menar även att skiftgången kan innebära att arbetstagarna arbetar vid olika tider under 

en given period av dagar eller veckor. 

 

Statistik från SCB (2016) visar att drygt en femtedel av alla yrkesverksamma individer mellan 

16 och 64 år omfattas av skiftarbete, där de mellan 16 och 24 år är överrepresenterade med 

36%, att jämföra med 24% i åldersgruppen 25 till 34 år. Lägst andel (17%) utgörs av personer 

mellan 35 och 44 år, tätt följda av personer mellan 45 och 54 år (18%) respektive 55 och 64 år 

(19%). En av konsekvenserna med den industriella revolutionen blev att arbetet kunde 

regleras med hjälp av tiden, varpå arbetstid och fritid tillkom som begrepp, men som också 

skapade grunden för den klocktid vi har idag (Jönsson, 1999). Skiftarbete var initialt 

begränsat till tillverkningsindustrin, men förekommer idag även inom servicesektorn där vård 

och omsorg, transport och restaurang ingår (Monk & Folkard, 1992). Detta menar Monk och 

Folkard (1992) gör att fler individer med olika sociodemografisk och socioekonomisk 

bakgrund omfattas. Enligt Åkerstedt (2001), som refererar till SCB, delas arbetstid in i tre 

kategorier; dagarbete mellan 06.00 och 18.00, regelbundna men förskjutna arbetstider som 

morgon-, natt- eller kvällsarbete samt oregelbundna och obekväma arbetstider. Inom ramen 

för oregelbunden och obekväm arbetstid ryms dels traditionellt skiftarbete där två eller flera 
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skiftlag avlöser varandra på bestämda tider (vanligt inom industri), och schemalagd arbetstid 

som är en något mer flexibel variant av skiftarbete (vanligt inom service samt vård och 

omsorg) där arbetet sker exempelvis utifrån en turlista eller ett vaktschema där inga egentliga 

skiftlag förekommer (Åkerstedt, 2001). Båda faller dock inom ramen för skiftarbete.  

 

Skiftarbete har enligt Stressforskningsinstitutet (2016) en större negativ inverkan på kvinnors 

hälsa och sömn, men orsaken till detta är ännu inte kartlagd. Därför har 

Stressforskningsinstitutet (2016) startat en långtidsstudie (våren 2017) med fokus på kvinnor 

och skiftarbete. Philip Tucker som är projektansvarig för denna studie uppger att det är 

komplicerat att jämföra mäns och kvinnors skiftarbete då de till stor del arbetar inom olika 

sektorer, men att det är känt att sjuksköterskor har den tuffastes formen av skiftarbete. 

Sjuksköterskeyrket som dessutom är kvinnodominerat där 88% av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna utgörs av kvinnor och bara 12% av män (SCB, 2017). 

Skiftarbete får således genom sin struktur en inverkan på vilket sätt individens olika 

aktiviteter fördelas över dygnet och på vilken tid på dygnet sömnen förläggs. Vilket påverkar 

möjligheterna till aktivitet och delaktighet - framför allt med andra som arbetar regelbunden 

dagtid.  

  

Skiftarbete kan enligt Törnquist Agosti, Andersson, Ejlertsson och Janlöv (2015) utifrån en 

salutogen ansats vara en resurs, bidra till flexibilitet och ses som en förutsättning för balans i 

livet. Bambra, Whitehead, Snowden, Akers och Petticrew (2009) menar å sin sida dock att 

skiftarbete kan leda till trötthet, sömnsvårigheter och andra stressrelaterade problem. Dessa 

diametrala resultat visar att det finns forskning som kan styrka både positiva och negativa 

aspekter av skiftarbete, och att hur skiftarbetet uppfattas är beroende på personlighetstyp. 

 

Stressforskningsinstitutet (2017) visar i en rapport att det finns forskning som pekar på en 

ökad risk för arbetsskador och olyckor i samband med skiftarbete, men att det även kan leda 

till att individen får mindre tid för familj och fritid. I rapporten uppges att för lite sömn och 

störningar i dygnsrytmen är huvudorsaker till de hälsobesvär som förekommer i samband med 

skift- och nattarbete. Detta styrks av Socialstyrelsen (u.å) som i sina riktlinjer för Insomni 

visar på nedsatt prestationsförmåga i form av koncentrations- och minnesstörningar samt 

minskad stresstolerans och ibland även ökad smärtkänslighet till följd av sömnbesvär. I en 

rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2010, [SBU]) uppgav 

24% av Sveriges vuxna befolkning att de led av sömnbesvär, varav 11% av dessa uppfyllde 
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kriterierna för Insomni, vilket diagnostiseras utifrån DSM-V och ICD 10 (World Health 

Organization [WHO], 2001) som svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla att 

inte bli utsövd under en månads tid.  

 

 

Dynamiken i mänsklig aktivitet  

 

Skiftarbete kan påverka individens Aktivitetsmönster och Aktivitetsbalans - begrepp 

jämförbara med det som Kielhofner (2012a och 2012c) kallar Den mänskliga aktivitetens 

dynamik och Mänsklig aktivitet. Vilket på så sätt kan ge upphov till en förändring av 

dynamiken mellan aktiviteterna som ingår i individens aktivitetsmönster. 

 

Aktivitetsmönster är ett centralt begrepp inom aktivitetsvetenskapen. Enligt Erlandsson och 

Christiansen (2015) bildar individens alla samlade aktiviteter ett aktivitetsmönster där 

tidsanvändning och organisering av tid även reflekteras. Inget aktivitetsmönster är det andra 

likt då det finns variationer i livsföring (Erlandsson & Christiansen, 2015) och det förändras 

över tid i samband med att livet förändras (Matuska & Barrett, 2013). Genom våra vanor, 

automatiserade handlingar med liten grad av variation, bildas ett repetitivt mönster av de 

aktiviteter individen utför i sin vardag (Christiansen & Townsend, 2010; Matuska & Barrett, 

2013). Rutiner kan i sin tur beskrivas som repetitiva och förutsedda handlingar (Christiansen 

& Townsend, 2010), vilka skapar struktur och består av procedurer, sekvenser och processer 

(Matuska & Barrett, 2013).   

 

Aktivitetsbalans är återkommande inom aktivitetsvetenskapen, och bland de författare som 

genom åren definierat begreppet finns Wilcock och Hocking (2015) som beskriver 

aktivitetsbalans som en balans mellan arbete och vila samt arbete och familjeliv. Det handlar 

enligt Wilcock och Hocking (2015) om mer än att ha samma mängd tid till olika aktiviteter, 

utan det handlar snarare om de kombinerade effekterna av hur människors aktiviteter stödjer 

deras känsla av hälsa och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande syftar i detta fall till 

WHO:s (1946) definition att individen mår fysiskt, psykiskt och socialt bra, inte enbart att 

individen inte är sjuk eller inte har en funktionsnedsättning. Motsatsen till aktivitetsbalans är 

aktivitetsobalans som uppstår när en individ ägnar för mycket tid åt arbete och mindre tid åt 

andra aktiviteter som ger en variation av produktiva, självbelönande- och fritidsaktiviteter 
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(Stadnyck, Townsend & Wilcock, 2010). Dessutom kan både över- och understimulering 

resultera i aktivitetsobalans (Backman, 2010).  

 

I Model of Human Occupation (MOHO), som är en aktivitetsbaserad praxismodell inom 

arbetsterapin, tar Kielhofner (2012d) upp hur våra individuella aktivitetsmönster påverkas av 

våra förmågor där individens viljekraft, vanemönster och utförandekapacitet tillsammans med 

miljön samspelar och bildar en helhet i människans aktiviteter. Likaså bildar våra aktiviteter 

ett bestämt mönster bestående av viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet som 

upprätthålls vid konsekvent upprepade tankar, känslor och handlingar i en stödjande miljö.  

Kielhofner (2012a) betonar också Den mänskliga aktivitetens dynamik där en ny dynamik 

mellan aktiviteter kan uppstå vid förändringar i individens liv. Denna dynamik uppstår mellan 

de tre områdena för Mänsklig aktivitet (Kielhofner, 2012c); Aktiviteter i dagliga livet (sysslor 

där vi tar hand om oss själva genom exempelvis städning, matlagning och egenvård), Lek 

(sådant vi gör för vår egen skull) och Produktivitet (förmedling av tjänster till andra genom 

aktivitet, såsom förvärvsarbete eller ideellt arbete). Enligt Kielhofner (2012a) uppstår en 

dynamik mellan dessa områden, men också mellan aktiviteterna i respektive område och i 

varje enskild aktivitet. Vidare menar han att de aktiviteter som ingår i varje område i sin tur 

utförs i en temporal, fysisk, social och kulturell kontext. Den mänskliga aktivitetens dynamik 

och Mänsklig aktivitet går som begrepp betraktat således att jämställas med begreppet 

Aktivitetsbalans som tidigare beskrivits. Enligt Kielhofner (2012a) är aktivitet ett ständigt 

samspel mellan viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och den miljömässiga kontexten. 

Därmed kan Den mänskliga aktivitetens dynamik och Mänsklig aktivitet kopplas till 

individens vanor som enligt Kielhofner (2012c) håller ihop individens mönster av vardagliga 

handlingar, vilket gör att individens liv får en speciell och välbekant karaktär. Likaså kan 

rutiner kopplas till detta begrepp, där samma författare menar att alla individer har ett 

rutinmässigt sätt att använda sin tid i vardagen, och att tiden i aktivitetsmönstret används olika 

beroende på individ och miljö. Även de olika roller som människan har påverkar denna 

dynamik där Kielhofner (2012b) menar att människan identifierar sig med sina olika roller i 

olika situationer, som genom en yrkesroll, där beteendemönstret anpassas. 

 

Den mänskliga aktivitetens dynamik och Mänsklig aktivitet saknar dock sömn som en 

komponent vilken trots allt kan påverka dynamiken mellan aktiviteterna som ingår i områdena 

Aktiviteter i dagliga livet, Lek och Produktivitet. Enligt ValMO-modellen (Erlandsson & 

Persson, 2014) räknas inte sömn som en aktivitet, men ses däremot som en viktig 
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förutsättning för att aktiviteter ska kunna utföras. Dessa menar Eklund (2010) i sin tur är 

viktiga för individens hälsa och välbefinnande, men även för förmågan att styra över sin egen 

tid, livssituation och återhämtning. En studie av Leufstadius, Erlandsson, Björkman och 

Eklund (2008) visar att aktiviteter som uppfyller basala behov, såsom sömn, ofta upplevs som 

meningsfulla av individen, och att vila och sömn är viktigt för att upprätthålla en bra personlig 

aktivitetsbalans. Risk för aktivitetsobalans föreligger då arbete kopplat till hem och familj 

(obetalt arbete) läggs ovanpå lönearbetet (betalt arbete), vilket kan förvärras genom 

skiftarbete och ändrade sömnvanor. Trots att kvinnor idag har en större representation på 

arbetsmarknaden än på 1950-talet (Berglund & Schedin, 2009) är det ändå kvinnor som i 

större utsträckning ägnar tid åt obetalt arbete (Soidre, 2009), vilket inverkar på möjligheterna 

till aktivitet och delaktighet. Detta betyder att kvinnor genom dubbelarbete löper risk för 

aktivitetsobalans (Backman, 2010), och där det genom arbete på dygnets alla timmar (som 

skiftarbete) dessutom kan uppstå en ny dynamik mellan aktiviteterna. 

 

Till begreppen Aktivitetsbalans (Wilcock och Hocking, 2015) och Den mänskliga aktivitetens 

dynamik (Kielhofner, 2012a) som båda beskriver balansen mellan arbete och livets övriga 

aktiviteter, kan även begreppet Work-life balance (Bickenbach & Glass, 2009) läggas. 

Begreppet syftar till förmågan att kunna hantera de krav som livet ställer på individen både 

vad gäller det betalda arbetet men även resterande tiden till exempel familjelivet. Utmärkande 

för Work-life balance är dess fokus på det betalda arbetet (Backman, 2010). Bickenbach och 

Glass (2009) menar att det finns ett antagande om att individen är i behov av Work-life 

balance då alla förtjänar att uppleva den tillfredsställelse som en balans mellan arbete och 

privatliv ger.  

 

 

Sjuksköterskan och skiftarbetets inverkan 

 

Genom skiftarbete uppstår en ny dynamik i sjuksköterskans aktivitetsmönster men också 

sömnbesvär till följd av ett förändrat sömnmönster (Owens, 2017), vilket inverkar på 

möjligheterna till aktivitet och delaktighet (Erlandsson & Persson, 2014). Owens (2017) visar 

att förändrade sömnmönster i samband med skiftarbete leder till att livskvaliteten upplevs som 

lägre. Detta styrker Vallieres et al. (2014) genom att peka på att sömnbesvär är vanligare 

bland individer som arbetar skift, med sämre livskvalitet i form av fysiska och psykiska 

besvär som följd. En studie av Estryn-Bèhar och Van der Heijden (2012) visar även att 
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skiftarbetet påverkar sjuksköterskans aktiviteter på flera plan, där konflikten mellan aktiviteter 

kopplade till arbete och familj är vanligast, men också att aktivitetsutförandet 

(arbetsförmågan) påverkas negativt med risk för sämre patientsäkerhet som följd. 

 

Under 2014 hade anställda inom vård och omsorg flest rapporterade sjukfall (90 000), vilket 

motsvarar en femtedel av alla sjukfall i Sverige det året (Försäkringskassan, 2015). Högst 

andel av sjukfallen utgjordes av anställda med lägre utbildning, men även personer med högre 

utbildning, däribland sjuksköterskor, låg över genomsnittet (Försäkringskassan, 2015). 

Sjuksköterskan tillhör en yrkesgrupp som omfattas av den definition Iseskog (2011) har av 

skiftarbete, och kan arbeta inom flera olika sektorer i samhället, såsom på vårdcentraler, 

sjukhus, äldreboenden och inom kommunal verksamhet, varpå kompetensområdet utifrån 

dessa kan variera (Forsberg, 2016).  Med anledning av att sjuksköterskor tillhör en 

yrkesgrupp med flest nya sjukfall i Sverige 2014 (Försäkringskassan, 2015) driver 

Vårdförbundet frågan om hälsosamma arbetstider för sina medlemmar - där sjuksköterskor 

ingår. Vårdförbundet (2017) menar att det är viktigt med tid för vila och återhämtning för de 

individer som arbetar natt för att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid. Vårdförbundet 

(2017) menar även att längden på arbetspassen måste anpassas efter arbetsbördan och de krav 

som ställs på individen då långa arbetspass påverkar individens hälsa negativt, men även 

inverkar på patientsäkerheten. Det är därför av stor vikt att arbetspassen inte är alltför långa 

och att det finns möjlighet till vila och återhämtning mellan passen (Vårdförbundet, 2017).  

 

 

Problemformulering 

 

Då det är känt att sjuksköterskor har den tuffastes formen av skiftarbete 

(Stressforskningsinstitutet, 2016), har flest nya sjukfall (Försäkringskassan, 2015) och att 

sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat (SCB, 2017) finns det enligt författarna anledning att 

undersöka på vilket sätt skiftarbetet inverkar på sjuksköterskans liv.  

 

Det finns forskning som belyser sömn (Owens, 2017) och aktivitet (Estryn-Bèhar & Van der 

Heijden, 2012) som enskilda komponenter relaterat till skiftarbetande sjuksköterskor, men 

studier saknas som studerar vilken inverkan skiftarbetet har på sjuksköterskans 

aktivitetsmönster och som ser på dynamiken mellan olika aktiviteter i sin helhet, där sömnen 

ingår. Forskning pekar på ett samband mellan skiftarbete och sämre livskvalitet bland 



 

 9 

sjuksköterskor som arbetar skift (Bambra, Whitehead, Snowden, Akers & Petticrew, 2009; 

Owens, 2017 och Vallières et al., 2014) samt att sömn ses som en förutsättning för aktivitet 

och delaktighet (Erlandsson & Persson, 2014). Av denna anledning finns det således, utifrån 

ett arbetsterapeutiskt perspektiv, behov av en litteraturöversikt som kartlägger vilken inverkan 

skiftarbete har på dynamiken mellan aktiviteter samt sömnen hos skiftarbetande 

sjuksköterskor. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att genom en litteraturöversikt kartlägga på vilket sätt skiftarbete 

inverkar på dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster samt deras sömn. 

 

 

Metod  

 

För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturöversikt för att kartlägga vilka vetenskapliga 

artiklar som publicerats inom det valda området. Som vägledning har författarna använt sig av 

litteratur från Kristensson (2014) och Friberg (2017a) om hur en litteraturöversikt ska 

genomföras. Författarna har valt en deduktiv ansats (Kristensson, 2014) då MOHO 

(Kielhofner, 2012a och 2012c), genom att begreppen Den mänskliga aktivitetens dynamik och 

Mänsklig aktivitet, legat till grund för läsning av artiklar och använts som utgångspunkt vid 

granskning och analys av de artiklar som valts ut. För analys av sömn har författarna utgått 

ifrån ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014).  

 

 

Sökning och urvalsprocess 

 

Inklusionskriterier vid sökning av artiklar var; originalartiklar som studerade vuxna individer 

i arbetsför ålder (16–64 år [SCB, 2016]), som var publicerade 2007 eller senare, skrivna på 

engelska och studerade sjuksköterskor som arbetar skift inom vård och omsorg. Såväl 

kvantitativa som kvalitativa artiklar var av intresse för att få både en djup och bred bild av 

vilken inverkan skiftarbete har på dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster samt deras 
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sömn. I sökningen exkluderades artiklar som var reviews, studerade individer som inte 

arbetade skift enligt Iseskog (2011), sjukskrivna individer eller förtidspensionärer samt 

sjuksköterskor som inte arbetade skift eller med intermittent skiftarbete. Författarna tog i 

samband med sökning av artiklar stöd av bibliotekarie vid Health Science Center (HSC) i 

Lund i syfte att säkerställa att de artiklar som valdes var relevanta för studiens syfte. Stödet 

utmynnade i hjälp med sökstrategi och hur sökning i de olika databaserna gick till. 

Sökningarna genomfördes i tre databaser: CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Då syftet 

med denna litteraturöversikt var att kartlägga dynamiken i sjuksköterskans aktivitetsmönster 

ansågs databasen CINAHL relevant då denna har fokus på omvårdnad (Östlundh, 2017). 

Likaså MEDLINE, som största sökmotor i PubMed, var av intresse med dess bredd inom 

medicinska vetenskaper (Kristensson, 2014) då artiklar söktes till litteraturöversikten. 

Slutligen genomfördes sökning även i databasen PsycINFO då denna innehåller mer unika 

tidskrifter med artiklar inom främst beteendevetenskap och psykologi (Kristensson, 2014). 

Samtliga databaser valdes med hänsyn till studiens syfte. Sökningen genomfördes utifrån 

sökstrategin “Building blocks” (blocksökning) med sökorden ”shift work” (inklusive begrepp 

närliggande till detta) AND “nurses”. Sökstrategin innebar att det som söktes delades upp i 

olika block av söktermer som sedan kombinerades med varandra (SBU, 2017). I denna studie 

utgjorde då söktermen “shift work” ett block och termen “nurses” ett annat, som 

kombinerades till en gemensam sökning efter att sökning gjorts på respektive block. Med 

sökorden “shift work” AND “nurses” som grund avgränsades sedan sökningen genom att 

författarna gjorde en manuell gallring där det arbetsterapeutiska perspektivet var i fokus (se 

bilaga 1[3]). Sökningen gav totalt 627 träffar när ovan nämnda söktermer användes, när 

arbetsterapeutiska begrepp adderades till denna sökning resulterade det dock i noll träffar. 

  

Av de 627 träffarna bedömdes 218 som relevanta, efter gallring av dubbletter återstod 181 

artiklar vilka lästes utifrån titel och abstract. Titlar och abstracts lästes med fokus på 

dynamiken i mänsklig aktivitet utifrån Den mänskliga aktivitetens dynamik och Mänsklig 

aktivitet (Kielhofner, 2012a och 2012c) samt sömn enligt ValMO-modellen (Erlandsson & 

Persson, 2014). För att bedöma vilka abstract och titlar som var av intresse för denna 

litteraturöversikt använde sig författarna av en egenkonstruerad tregradig skala. En etta på 

denna skala betydde att artikeln träffade precis studiens syfte. En tvåa att artikeln kunde vara 

av intresse för studien men att den ändå inte var helt i linje med vad som efterfrågades. En 

trea betydde slutligen att artikeln sannolikt inte var aktuell för denna studie men att artikeln 

möjligtvis skulle kunna användas. 14 artiklar graderades som ettor och dessa lästes i fulltext, 
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artiklarna graderade som tvåor eller treor exkluderades. Därefter föll tre artiklar bort då de 

inte motsvarade studiens syfte eller kunde härledas till att handla om dynamiken mellan olika 

aktiviteter och sömn. Slutligen återstod 11 artiklar, en av dessa hade en kvalitativ metod, nio 

hade en kvantitativ metod och en hade en mixad metod. Sökningen skedde mellan januari och 

februari 2018.  

 

Urvalsprocessen redovisas i flödesschema nedan (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De artiklar som valdes ut efter denna process kvalitetsgranskades sedan utifrån 

granskningsmallar för kvalitativa- respektive kvantitativa metoder, artikeln med en mixad 

metod granskades utifrån båda mallarna. Kvalitativa studier granskades utifrån en 

granskningsmall från SBU (2014) där 17 av 21 frågor skulle uppnå hög kvalitet för att 

artikeln skulle inkluderas i resultatet. Författarna valde att konstruera en egen mall för att 

granska de kvantitativa artiklarna. Mallen skapades med frågor från Friberg (2017) och 

Kristensson (2014), se bilaga 2(3). I studierna som granskades utifrån denna mall skulle 11 av 

14 frågor uppnå hög kvalitet för att artikeln skulle inkluderas i resultatet. Studien med en 

mixad metod skulle uppnå samma kvalitet som övriga studier d.v.s. 17 av 21 frågor i 

Antal träffar från databaserna 

Medline, Cinahl & PsycInfo  

627 st. 

Relevanta artiklar 

218 st. 

Lästa abstract 

181 st.  

Artiklar lästa i fulltext 

14 st. 

 

 

 

Exkluderade dubbletter 

 37 st. 

 

Exkluderade efter bedömning på 

tregradigskala p.g.a. 

*Matchar ej syfte  

167 st. 

 

  

 
Totalt antal inkluderade artiklar i studien 

11 st. 

Kvalitativa

1 st. 

Kvantitativa 

9 st. 

Mixade 

1 st. 

   

Efter avgränsningar: Årtal 2007–

2017, Academic Journals, English, all 

adults, 19-44 years & 45-65 years. 

 

 

 

Exkluderade p.g.a. 

 

*Fel fokus i resultatet samt att de ej 

motsvarade syftet. 

 

2 st. 
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kvalitativ granskning och 11 av 14 frågor i kvantitativ granskning. Samtliga 11 artiklar 

bedömdes ha god kvalitet och inkluderades därför i den fortsatta analysen. Evidensnivån på 

artiklarna bedömdes utifrån graderingen som finns hos Centre for Evidence-Based Medicine 

(2011, [CEBM]). 

 

 

Dataanalys 

 

Författarna utgick i denna litteraturöversikt från en deduktiv ansats och gjorde en systematisk 

granskning av artiklarna (Kristensson, 2014).  

 

Efter granskning och gallring av artiklar genomfördes en riktad innehållsanalys (Hsieh & 

Shannon, 2005) där de 11 artiklarnas innehåll (för översikt av artiklarna se bilaga 3[3]) 

kategoriserades efter aktivitetsområdena i Mänsklig aktivitet (Kielhofner, 2012c). Begreppen i 

artiklarna jämfördes med de aktiviteter som beskrivs inom områdena Aktiviteter i dagliga 

livet, Lek och Produktivitet (se Tabell 1). Begreppen som speglade artiklarnas aktivitetsfokus 

placerades i en tabell (Tabell 2) med kolumner som representerade varje aktivitetsområde. 

Därefter kunde författarna analysera dynamiken mellan aktivitetsområdena baserat på hur ofta 

begreppen förekom i varje kolumn samt genom att se på hur de olika kolumnerna/områdena 

samspelade med varandra. I de fall ett begrepp kunde placeras inom flera aktivitetsområden 

valde författarna att placera det i det område som bäst stämde överens med artikelns innehåll i 

förhållande till MOHO:s aktivitetsområden. På detta sätt har dynamiken mellan aktiviteterna i 

respektive område lyfts, men dynamiken i varje enskild aktivitet har däremot inte tagits 

hänsyn till i denna analys. Då sömn inte fanns med i den modell som användes vid 

innehållsanalysen har författarna valt att utifrån ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 

2014) se sömn som en viktig förutsättning för att kunna utföra olika aktiviteter, och som en 

del av dynamiken i sjuksköterskans aktivitetsmönster. 
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Tabell 1: Aktivitetsområden enligt MOHO:s Mänsklig aktivitet  

 

Aktiviteter i dagliga livet Lek Produktivitet 

Aktiviteter som innebär att ta hand om sig 

själv och sin närmiljö såsom egenvård, 
städning, inköp, matlagning, tvätt etc. 

Aktiviteter som upplevs som meningsfulla och 

som vi gör för vår egen skull, som att 
upptäcka, fira, sporta eller utöva en hobby. 

Att förmedla tjänster till andra genom 

aktivitet, som förvärvsarbete, ideellt 
arbete eller att hjälpa någon. 

 

Den ovan beskrivna analysen genomfördes genom att författarna först gjorde en individuell 

analys av artiklarnas innehåll för att sedan sammanstråla och diskutera de fynd som gjorts. 

Därefter enades de om en gemensam analys som skulle ingå i denna litteraturöversikt. En 

riktad innehållsanalys valdes för att kunna besvara studiens syfte. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Till denna litteraturöversikt valdes enbart artiklar där det fördes ett etiskt resonemang. Vidare 

följde författarna lagen om forskningsetisk prövning samt de etiska regler och riktlinjer som 

gäller vid forskning (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter [FSA], 2014). Författarna använde 

inte direkt information från tidigare studier utan använde dessa som grund för att uppfylla 

studiens syfte. Artiklarna granskades utan författarnas subjektiva antaganden. Artiklar som 

valdes ut skulle följa autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada- principen och 

rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Författarna var medvetna om riskerna med att utgå från 

egna åsikter vid analysen. Därför redovisades av etiska skäl resultat från samtliga artiklar, 

vilket inkluderade resultat i respektive artikel. 

 

 

 

Resultat 

 

De 11 artiklarna som ingick i litteraturöversikten var genomförda i Chile, Kina, Kroatien, 

Italien, Indien Iran, Taiwan, Turkiet, Norge, Storbritannien och Sydkorea och publicerade 

mellan 2007 – 2017. Samtliga artiklar uppnådde god kvalitet vid kvalitetsgranskningen och 

inkluderades därför i resultatet.  
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Samtliga studier som författarna fann vid urvalsprocessen var utförda av andra professioner 

än arbetsterapeuter, där de 11 som ingick i litteraturöversikten genomförts inom områden för 

sjuksköterskor (fem st.), psykologi (två st.), medicin (två st.), agrikultur och teknologi (en st.) 

samt inom arbetssäkerhet och ergonomi (en st.). Detta medför att arbetsterapeutiska begrepp 

saknas i artiklarnas innehåll. Resultatet av innehållsanalysen (Tabell 2) pekar på att studierna 

fokuserar på sömnbesvär och på konflikten mellan arbetet och familjen. Aktiviteter som 

utförs bara för individens egen skull förekommer i begränsad omfattning. Ett 

aktivitetsperspektiv saknas då återhämtning till största del handlar om sömn och arbete om 

förvärvsarbete. 

 

 

 

Tabell 2: Artiklarnas aktivitetsfokus utifrån MOHO:s aktivitetsområden. 
 

Författare 
Titel 

Aktiviteter i dagliga livet Lek Produktivitet 

Andrades Barrientos, L., & 
Valenzuela Suazo, S. (2007). Quality 

of Life Associated Factors in 

Chileans Hospitals Nurses. Revista 

Latino- Americana de Enfermagem 

Family heads. Family 
responsibilities. Housewife. 

Housework. Housework 

support. Private life. Social 

relationships. Raising children. 
Child care.  

Enjoy sexuality. Social 
interaction. Social 

relationships. Time to 

themselves.  

Nurses. Night shift. 
Occupational illness. Take care 

of relatives. 

Camerino, D., Sandri, M., Sartori, S., 

Conway, P. M., Campanini, P., & 

Costa, G. (2010). Shiftwork, Work-

family Conflict among Italian Nurses, 
and Prevention Efficacy. The Journal 

of Biological and Medical Rhythm 

Research 

Work-family conflict. 

Housework. Caring for 

children.  

Health activities. Social 

activities. 
Nurses.Work time. Work 

schedule. Irregular day work. 

Shift work with nights. Night 

shift. Alternating shifts. Job 
demands. Work-time control. 

Occupational safety and health. 

Dong, H., Zhang, Q., Sun, Z., Sang, 

F., & Xu, Y. (2017). Sleep 
disturbances among Chinese clinical 

nurses in general hospitals and its 

influencing factors. BMC Psychiatry, 

17 

Taking care of family. 
  Clinical nurses. Night shift. 

Occupational stress. Job nature. 
Clinical practice ability. Job 

control. psychological demand. 

Workplace social support. 

Excessive workloads. Working 

hours.  

Farquharson, B., Allan, J., Johnston, 

M., Choudhary, C., & Jones, M. 

(2012). Stress amongst nurses 

working in a healthcare telephone-

advice service: relationship with job 
satisfaction, intention to leave, 

sickness absence, and performance. 

Journal of Advanced Nursing 

Work-family conflict. Home 

life. Family. Family demands. 

Work interference with home. 

Social desirability.  

Family activities.  Nurses. Job satisfaction. Job 

demands. Work performance. 

Nurse performance. Work 

responsibilities. Stress of shifts. 

Home interference with work. 

Ha, E-H. (2016). Attitudes towards 

child rearing in female clinical nurses 
working in three three shifts. Nursing 

and Health Sciences 

Child rearing. Natural work.  Hospital events. Get-

together. Meeting friends. 
Nursing. Work. Workplace. 

Hospital. Three shift. Career. 
Rotating shift work.  

Nasrabadi, A. N., Latifi, M., 

Rasoolzadeh, N., & Emami, A. 

(2009). Night shift work experiences 
among Iranian nurses: a qualitative 

study. International Nursing Review 

Family members. Home.    
  Nurses. Hospital. Patients. 

Night work. Day shift. 

Working outside the home.  
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Rathore, H., Shukla, K., Singh, S., & 

Tiwari, G. (2012). Shift work - 

problems and its impact on female 

nurses in Udaipur, Rajasthan India. 

Work, 2012 Supplement 41 

Family and social 

responsibilities. Home. 

Housework. House repairs. 

Social and domestic situations. 

Close family.  

Social life. Individual 

hobbies. 
Group hobbies. Cultural 

events. Religious 

activities. Shopping 
clothes. Shopping daily 

goods. Time for 

themselves. Joining social 

organization. Close family 

friends. 

Nurses. Hospital. Job-related 

tasks. Workplace. Shift work. 

Shift work pattern. Shift 

rotation. Rotating shifts with 

nights. 

Rønningsdalen Kunst, J., Kvamme 

Løset, G., Hosøy, D., Bjorvatn, B., 

Moen, B. E., Magerøy, N., & 

Palesen, S. (2015). The Relationship 

Between Shift Work Schedules and 
Spillover in Sample of Nurses. 

International Journal of 

Occupational Safety and Ergonomics  

Work-to-family spillover. 

Family life. Home 

environment. Children living at 

home.  

   Nurses. Family-to-work 

spillover. Work schedules. 

Rotating three shift schedule. 

Shift work. Work-related 

activities. Day shift. Evening 
shift. Night shift. Rotating 

shift. Job demands. Job tasks.  

Simunic, A., & Gregov, L. (2012). 

Conflict Between Work and Family 
Roles and Satisfaction among Nurses 

in Croatia: A Questionnaire Survey. 

Arhiv Za Higijenu Rada I 

Toksikologiju 

Work-to-family conflict. 

Household. Childcare. Social 
and family life. Family. Family 

roles. Family happiness. 

Family tasks.  Social 

environment. Obligations at 

home. Functioning off work.  

Friends. Nurses. Family-to-work 

conflict. Workplace. Three 
shift. 12-hours shift. Morning 

shifts. Shift workers. Demands 

of work. Worktime. Job 

satisfaction. 

Tai, S-Y., Lin, P-C., Chen, Y-M., 

Hung, H-C., Pan, C-H., Pan, S-M., 

Lee, C-Y., Huang, C-T., & Wu, M-T. 

(2014). Effects of Marital Status and 

Shift Work on Family Function 
among Registered Nurses. Industrial 

Health 

Work-family conflict. Family 

function. Family members. 

Caring for child. 

  Nurses. Nurse leader. Nursing 

staff. Shift schedule. Shift 

work. Rotating shift. Day shift. 

Night shift. Caring for elderly. 

Yildirim, D., & Zeynep., A. (2007). 

Nurses work demands and work-
family conflict: A questionnaire 

survey. International Journal of 

National Nursing Studies 

Work-to-family conflict. 

Family responsibilities.  

 
Nurses. Work demands. Work 

overload. Overtime work. 
Working hours. Irregular work 

schedules. Shift work. Job 

satisfaction. Job tenure. 

  

 

Aktiviteter i dagliga livet 

 

Samtliga artiklar innehåller begrepp som kan placeras i området för Aktiviteter i dagliga livet 

där de mest förekommande är Work-family conflict, Family life och Home life, relaterat till 

aktiviteter som att ta hand om barn, ta hand om familjen, reparera huset och arbete i hemmet 

som städning, matlagning och tvätt. 

Konflikter mellan arbete och familj är centralt i sex av studierna, där Camerino, Sandri, 

Sartori, Conway, Campanini och Costa (2010), Farquharson, Allan, Johnston, Johnston, 

Choudhary och Jones (2012), Rønningsdalen Kunst et al. (2015), Simunic och Gregov (2012), 

Tai et al. (2014) samt Yildirim och Aycan (2007) menar att skiftarbete har en negativ 

inverkan på familjelivet. Farquharson et al. (2012) ser dessutom samband mellan skiftarbete 

och en nedsatt arbetsförmåga, och att sjukfrånvaron ökar i samband med konflikter mellan 
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arbete och fritid. Tai et al. (2014) visar dessutom att gifta sjuksköterskor har en bättre 

funktion i familjen än ogifta, medan Rønningsdalen Kunst et al. (2015) i sin tur menar att 

sjuksköterskor som arbetar skift generellt får mindre tid för sina barn, vilket ökar risken för 

mental utmattning (Camerino et al., 2010).  Författarna till dessa studier anser att dynamiken 

mellan arbetsrelaterade aktiviteter och aktiviteter kopplade till familjen blir lidande i samband 

med skiftarbete, där aktiviteter som kan kopplas till familjen och hemmet dominerar området 

Aktiviteter i dagliga livet. 

 

Lek 

 

I sex av artiklarna förekommer begrepp som kan placeras i området Lek, där de vanligaste är 

Social life, Friends och Time for themselves.   

I studierna är aktiviteter utanför arbetet uteslutande förknippade med familjen och hemmet, 

och inte med aktiviteter som utförs för individens egens skull och som tillhör området Lek. 

Rathore et al. (2012) anser att aktiviteter är viktiga för sjuksköterskans återhämtning, där 

typen av aktiviteter skiljer sig åt beroende på åldersgrupp. Den yngre gruppen uppger att de 

får återhämtning genom att exempelvis vara delaktiga i sociala organisationer och att ägna sig 

åt shopping, medan den äldre gruppen får återhämtning genom att exempelvis delta i 

kulturevenemang eller att ägna tid åt någon hobby. I mer begränsad omfattning beskriver två 

av studierna aktiviteter som en källa till återhämtning, där Camerino et al. (2010) menar att 

hälsosamma aktiviteter, som exempelvis träning, kan ge återhämtning, medan Simunic och 

Gregov (2012) visar att sjuksköterskan kan få återhämtning genom att göra saker tillsammans 

med sina vänner. Sociala aktiviteter har enligt Camerino et al. (2010) en positiv effekt på både 

välbefinnande och arbetsförmåga, samtidigt som Rathore et al. (2012) belyser problemet med 

att upprätthålla ett socialt liv i samband med skiftarbete. Många sjuksköterskor upplever en 

alienation mellan arbetet och förpliktelser gentemot familjen, men också möjligheterna att 

umgås med sina vänner som minskar i samband med skiftarbete (Simunic & Gregov, 2012). 

Även Ha (2016) visar att sjuksköterskor upplever stress då de på grund av skiftarbetet inte har 

samma möjligheter som andra med arbete på dagtid att träffa vänner. Även utrymmet för 

egentid begränsas av skiftarbete, vilket inverkar på sjuksköterskans möjligheter att ägna sig åt 

aktiviteter för sin egen skull (Andrades Barrientos & Valenzuela Suazo, 2007), vilket enligt 

Rathore et al. (2012) främst drabbar de yngre sjuksköterskorna. 
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Produktivitet 

 

Samtliga artiklar innehåller begrepp som kan placeras i området för Produktivitet där de mest 

förekommande är Nurses, Nursing, Shift work, Job satisfaction och Family-work conflict. 

I sex av artiklarna beskrivs en begränsad dynamik mellan arbetsrelaterade aktiviteter och 

familjen som ett resultat av skiftarbetet, och utgör en del av skiftarbetets negativa inverkan för 

sjuksköterskan. Produktiva aktiviteter såsom ideellt arbete eller att hjälpa någon förekommer 

enbart i en studie; Andrades Barrientos och Valenzuela Suazo (2007), som beskriver att 

sjuksköterskans uppdrag även kan handla om att ta hand om anhöriga. I resterande tio artiklar 

förknippas aktiviteter i området Produktivitet enbart med förvärvsarbete. Vilken inverkan 

familjen har på sjuksköterskans möjlighet att utöva sitt yrke (family-to-work conflict) beskrivs 

i två av studierna där Rønningsdalen Kunst et al. (2015) betonar den positiva effekt som 

familjen har, vilket Simunic och Gregov (2012) styrker i sin studie som visar att familjens 

negativa inverkan på arbetet är väldigt liten. Simunic och Gregov (2012) menar vidare att 

sjuksköterskan inte upplever aktiviteter kopplade till familjen som ett hinder för sitt arbete, 

och påpekar samtidigt att det är de yngre sjuksköterskorna som i högre grad arbetar skift 

medan de äldre mer erfarna sjuksköterskorna i större utsträckning arbetar enbart dagspass. 

Mest arbetsglädje upplever, enligt Simunic och Gregov (2012), de sjuksköterskor som arbetar 

morgonskift, och minst de som arbetar 12-timmarsskift. Yildirim och Zeynep (2007) visar att 

de som har tillgång till handledare på arbetsplatsen upplever mer arbetsglädje än de som 

saknar detta, men också att konflikten mellan arbete och familj påverkar hur stor glädje 

individen upplever på sitt arbete, vilket även resultatet i studien gjord av Farquharson et al. 

(2012) visar. Andrades Barrientos och Valenzuela Suazo (2007) pekar på vikten av sociala 

relationer med kollegor på arbetsplatsen då detta minskar bördan och smärtan genom att dela 

med sig av framgångar och motgångar, men även av sina erfarenheter av skiftarbete överlag. 

Vidare menar Camerino et al. (2010) att en förebyggande kultur på arbetsplatsen med ett 

socialt stöd reducerade antalet konflikter mellan arbete och familj då arbetskraven minskade 

genom ökat stöd och bättre kontroll över sitt arbete. 
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Sömn 

 

I åtta av de 11 artiklarna förekommer sömn genom begreppen Sleep, Sleep disturbance, 

Fatigue och Insomnia varav en (Dong, Zhang, Sun, Sang & Xu, 2017) har sömn i titeln. 

Med undantag för Camerino et al. (2010), Simunic och Gregov (2012) samt Rathore et al. 

(2012) anser författarna till studierna att återhämtning uteslutande handlar om att 

sjuksköterskan i samband med skiftarbete ska få tillräckligt med utrymme för sömn. 

Skiftarbetets negativa inverkan på sjuksköterskans sömn visar sig genom att sjuksköterskor 

ofta upplever en generell trötthet (Rathore et al., 2012) och att arbetsstress ökar risken för att 

utveckla sömnstörningar hos framför allt kvinnliga sjuksköterskor (Dong et al., 2017). Dong 

et al. (2017) kan dessutom styrka sambandet mellan sömnproblematik och psykisk ohälsa där 

framförallt arbetsrelaterad stress är orsaken till sömnbesvären, men också att sömnbesvären 

kan leda till psykisk ohälsa. Dessutom visar Simunic och Gregov (2012) i sin studie att 

sjuksköterskor som arbetar bakåtroterande skift i större utsträckning är i behov av 

återhämtning, men också att återhämtningsperioden är individuell. Konflikter mellan arbete 

och familj kan kopplas samman med utbrändhet, sömnsvårigheter och att trots sjukdom gå till 

arbetet, där utbrändhet utgör den största faktorn (Camerino et al., 2010). Ha (2016) påvisar 

skiftarbetets negativa verkningar genom att sjuksköterskor med barn hellre väljer att spendera 

tid med dessa istället för att sova, eftersom barnen är aktiva under dagtid, vilket riskerar att 

sjuksköterskan får för lite återhämtning. Begränsade möjligheter till återhämtning kan enligt 

Camerino et al. (2010) öka risken för konflikter mellan arbetet och familjen, men kan också 

ge sämre patientsäkerhet och hälsa på arbetet.  

 

Dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster 

 

Efter kategorisering av artiklarnas aktivitetsfokus och analys av dynamiken mellan MOHO:s 

aktivitetsområden (se Tabell 2) framkom att konflikten mellan arbete och familj dominerar 

området Aktiviteter i dagliga livet genom begrepp som Work-family conflikt, Work-to-family 

conflict och Work-family spillover. Däremot förekommer konflikten mellan familj och arbete 

genom begrepp som Family-work conflict, Family-to-work conflict och Family-work spillover 

lika ofta. Aktiviteter utanför arbetet förknippas ofta med familjen (Aktiviteter i dagliga livet) 

och inte lika ofta med aktiviteter som individen utför för sin egen skull (Lek). 
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Arbetsrelaterade aktiviteter (Produktivitet) förknippas nästan uteslutande med förvärvsarbete.  

 

Dynamiken mellan Aktiviteter i dagliga livet, Lek och Produktivitet hämmas genom olika 

skiftscheman, vilket förvärras då sjuksköterskan inte kan påverka schemats utformning (Ha, 

2016) och genom att sjuksköterskans sömnmönster förändras då sömnen förläggs på andra 

tider på dygnet än det normala. Tillsammans med konflikten mellan arbete och familj utpekas 

sömnbesvär (Sleep, Sleep disturbance och Fatigue) och psykisk ohälsa (stress, stressors, 

occupational stress, mental exhausting, mental stress, sadness och cognitive anxiety) som 

vanliga konsekvenser av skiftarbetet bland sjuksköterskor. 

 

Alla dessa aktivitetsområden (inklusive sömn) samspelar för att bilda sjuksköterskans unika 

mönster av aktiviteter i vardagen. Genom att titta på samspelet mellan dessa delar visar 

analysen av artiklarna i denna litteraturöversikt på att skiftarbete på olika sätt inverkar på 

dynamiken i sjuksköterskornas aktivitetsmönster i någon bemärkelse. 

 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

I denna litteraturöversikt granskades och analyserades 11 artiklar i syfte att kartlägga på vilket 

sätt skiftarbete inverkar på sjuksköterskans aktivitetsmönster och sömn. Kärnan i resultatet 

visar att skiftarbetet inverkar på sjuksköterskan genom konflikter mellan arbete och familj. 

Dessutom riskerar sjuksköterskan att drabbas av sömnbesvär och psykisk ohälsa till följd av 

skiftarbetet. 

 

 

Sömn och dynamiken i sjuksköterskans aktivitetsmönster 

 

Mot bakgrund av att sömnen är en avgörande förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna 

utföra sina aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014) inverkar de sömnbesvär som beskrivs i 

studierna på dynamiken i sjuksköterskans aktivitetsmönster. 



 

 20 

 

I de studier som ingår i denna litteraturöversikt ses konflikten mellan arbete och familj (Work-

family conflict) som en av skiftarbetets negativa konsekvenser bland sjuksköterskor. 

Motsatsen family-work conflict innebär att utrymmet för arbete är för litet, är inte lika 

framträdande i studierna. Samtidigt betonar Farquharson et al. (2012) att work-family conflict 

som begrepp inte studerats tillräckligt med hänsyn till riktning och natur. I samtliga studier 

beskrivs samband mellan skiftarbete och psykisk ohälsa. Rønningsdalen Kunst et al. (2015) 

visar att sjuksköterskor som arbetar skift får mindre tid för sina barn, som enligt Camerino et 

al. (2010) kan leda till mental utmattning. Detta styrks av Stressforskningsinstitutet (2017) 

som menar att skiftarbete kan leda till att individen får mindre tid till familj och fritid. 

Sambandet mellan sömnbesvär och psykisk ohälsa beskrivs i sju av studierna där Dong et al. 

(2017) pekar på ett bilateralt samband mellan sömnproblematik och psykisk ohälsa, vilket 

Fredriksson och Furmark (2012) kan styrka. 

 

Två konsekvenser av skiftarbete anses i studierna vara sömnbesvär och psykisk ohälsa, men 

vilka konsekvenser detta i sin tur får på sjuksköterskans möjligheter till aktivitet och 

delaktighet beskrivs i begränsad omfattning. Likaså pekas konflikten mellan arbete och familj 

ut som en annan konsekvens, men författarna till studierna väljer att inte se detta utifrån ett 

aktivitetsperspektiv. Däremot beskrivs ofta vilken inverkan skiftarbete får på sjuksköterskans 

arbetsförmåga och säkerhet, där brist på återhämtning (Camerino et al., 2010), 

sömnstörningar (Dong et al., 2017) och stress (Farquharson et al., 2012) pekas ut som de 

största orsakerna. Studierna i denna litteraturöversikt innehåller uteslutande kopplingar mellan 

familjeliv och sömnbesvär, men ser inte sömnen som en förutsättning för att kunna utföra alla 

aktiviteter oavsett område, som att kunna ta hand om familjen (Aktiviteter i dagliga livet), 

ägna sig åt fritidsaktiviteter (Lek) eller att sköta sitt arbete (Produktivitet). I studierna saknas 

den helhetssyn som kännetecknar det arbetsterapeutiska perspektivet där dynamiken mellan 

sjuksköterskans olika aktiviteter i förhållande till karaktär och tidsanvändning beskrivs, och 

där sömnen ses som en del av denna helhet. Likaså saknas en vidare diskussion om 

sjuksköterskans förmåga och möjligheter att hantera de krav som ställs i samband med betalt 

arbete, obetalt arbete samt tiden som ägnas åt familjen. Detta innebär att ett resonemang om 

Work-life balance (Bickenbach & Glass, 2009) inte finns med i studierna.  
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Sociokulturella aspekter på skiftarbete 

 

I de artiklar som ingått i denna kartläggning är aktiviteter utanför arbetet ofta kopplade till 

familjen vilket kan förklaras av de sociokulturella kontexter de är utförda i, där familjen har 

en central roll (exempelvis. Kina, Indien, Iran, Taiwan, Sydkorea, Turkiet, Chile, Italien och 

Kroatien). I sju av de 11 studierna finns denna aspekt med som en förklaring till resultatet där 

artiklarnas författare menar att kvinnor i Östeuropa, Sydeuropa, Mellanöstern och Asien har 

en traditionell familjeroll med huvudansvar för arbetet i hemmet som anses vara central i en 

patriarkal kultur (Andrades Barrientos & Valenzuela Suazo, 2007; Camerino et al., 2010; 

Dong et al., 2017, Ha, 2016; Nasrabadi et al., 2009; Simunic & Gregov, 2012; Tai et al., 

2014). Artiklarnas stora geografiska spridning gör att resultatet även bör analyseras utifrån ett 

globalt perspektiv med tanke på ländernas olika sociokulturella kontexter. Att vara en 

arbetande moder i en kontext med en traditionell familjesyn, där kvinnan har en tydlig roll i 

familjen med ansvar för hem och barn (Black & Wells, 2007) kan vara en bidragande faktor 

till konflikter mellan arbete och familj. Detta bekräftas av Rathore et al. (2012) som i sin 

studie pekar på den brist på förståelse som övriga familjemedlemmar i vissa fall visar kvinnan 

som arbetar skift, eller arbetar alls. I ett patriarkalt samhälle har således kvinnan en tydlig roll 

i hemmet (Black & Wells, 2007), en roll som inte alltid är förenlig med rollen som 

skiftarbetande sjuksköterska.  

 

I en svensk kontext är denna uppdelning inte lika tydlig, även om Sverige inte är jämställt 

fullt ut. I Sverige ses dock kvinnor och män som mer jämlika och är, tillsammans med de 

skandinaviska länderna, dominerande bland de länder som är mest framgångsrika gällande 

jämställdhet (Wilkinson & Picket, 2010). Trots detta visar Christner Riad (2009) att svenska 

kvinnor i genomsnitt utför tre gånger så mycket hushållsarbete som männen, och fyra gånger 

så mycket i de familjer där båda parter arbetar mer än heltid. Det finns ett tydligt samband 

mellan ojämställdhet och utbredning av mental ohälsa (Wilkinson & Picket, 2009). Mattson 

(2013) kan genom en svensk studie visa att både män och kvinnor drabbas av oro och ångest 

när hemarbetet inte delas lika. Han menar att det är kvinnor som har huvudansvaret för det 

dagliga hushållsarbetet och lider av stress och sömnbesvär, medan männen upplever stress 

över förväntningar på trädgårdsarbete och reparationer av huset. Då Sverige trots allt är ett av 

de mer jämställda länderna i världen (Wilkinson & Picket, 2009) är orsakerna till konflikter 

mellan arbete och familj ofta andra i en svensk kontext än i patriarkala samhällen (Berglund 
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& Schedin, 2009). 

 

Däremot finns det inget som tyder på skillnader mellan kontext och fördelning mellan 

åldersgrupper och typ av skift. Simunic och Gregov (2012) visar att de yngre 

sjuksköterskorna arbetar skift i större utsträckning än de äldre mer erfarna som oftast arbetar 

dagspass, vilket gäller även i Sverige (SCB, 2016). Sociokulturella aspekter och skillnader har 

dock stor betydelse för om det uppstår konflikter mellan arbete och familjeliv. Kvinnor 

förekommer i större omfattning i studierna än män, vilket kan förklaras av att 

sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat (SCB, 2017), men också av studiernas syfte samt de 

kulturer studierna är utförda i. Det är möjligt att kvinnor utgjorde majoriteten av urvalet i 

studierna eftersom det var hos dessa som krocken mellan arbete och familj blev störst med 

anledning av den kultur de levde i. Någonting som är viktigt att ha med sig i ett sociokulturellt 

resonemang är att vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt, vilket innebär att flera olika 

sociokulturer kan inrymmas i ett land. En viktig aspekt här är den invandring som idag sker i 

många länder. De som kommer från ett patriarkalt samhälle till ett mindre patriarkalt samhälle 

kan ofta ha kvar sin kultur vilket innebär att krocken mellan arbete och familj blir extra tydlig 

här. Anledningen till detta är att andra i detta samhälle inte nödvändigtvis upplever det på 

samma sätt på grund av att de inte delar samma sociokulturella värderingar.  

 

Betydelsen av meningsfulla aktiviteter för dynamiken i aktivitetsmönstret   

 

Sjuksköterskorna som deltog i de studier som ingått i denna litteraturöversikt hade till största 

del familjen som balans till arbetet, och till mindre del aktiviteter som de utförde för sin egen 

skull, tillhörande aktivitetsområdet Lek. 

 

Med undantag för Camerino et al. (2010), Simunic och Gregov (2012) och Rathore, et al. 

(2012), förknippar artiklarnas författare återhämtning uteslutande med sömn, men det kan 

enligt Leufstadius och Argentzell (2014) också innefatta aktiviteter som sjuksköterskan 

upplever som meningsfulla och som utförs bara för nöjes skull. Dessa meningsfulla aktiviteter 

kan bjuda på utmaningar och social gemenskap, men kan även stundtals upplevas som 

skapande där görandet och processen är behållningen och resultatet mer är av sekundär 

karaktär (Leufstadius & Argentzell, 2014). Detta styrks av Törnquist Agosti, Andersson, 

Ejlertsson och Janlöv (2015) som menar att det är viktigt för sjuksköterskor som arbetar skift 
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att ha tid för aktiviteter som syftar till att ta hand om sig själva, exempelvis träning. De menar 

att dessa aktiviteter behövs för att lättare klara av balansen jobb och familj, något många inte 

har. Enligt Argentzell och Leufstadius (2014) är människan av naturen en aktiv varelse utifrån 

både ett genus- och kulturellt perspektiv, och aktivitet kan enligt Christiansen et al. (2005) 

och Wilcock (2006) dessutom användas i syfte att uppnå hälsa och utveckling. Aktiviteter 

som gagnar hälsan som exempelvis träning och sociala aktiviteter anses av Camerino et al. 

(2010) vara en del av sjuksköterskans återhämtning. Simunic och Gregov (2012) visar att 

sjuksköterskan får en form av återhämtning genom att göra saker tillsammans med sina 

vänner, medan Rathore et al. (2012) belyser aktiviteter som shopping, deltagande i 

kulturevenemang och att ha någon hobby som viktiga för sjuksköterskans återhämtning. 

Dessa typer av aktiviteter är sådana som kan vara meningsfulla aktiviteter för individen och 

på så sätt kan vara en del av dennes återhämtning, vilket kan leda till en bättre dynamik i 

individens akrivitetsmönster.  

 

Utöver detta fann författarna att begrepp i artiklarna tillhörande området Produktivitet 

beskrivs som aktiviteter vilka utförs i form av förvärvsarbete. Men aktiviteter som tillhör detta 

område kan enligt Kielhofner (2012c) också innebära att förmedla tjänster till andra i form av 

ideellt arbete, exempelvis i en förening, eller att hjälpa någon utanför arbetet eller familjen. 

Detta innebär att aktiviteter som kan upplevas som meningsfulla för individen också kan 

tillhöra området Produktivitet. Undantag i denna litteraturöversikt utgörs av Andrades 

Barrientos och Suazo Valenzuelas (2007) studie som lyfter det faktum att aktiviteter som kan 

placeras i området för Produktivitet kan vara andra än förvärvsarbete. Detta visar på att 

meningsfulla aktiviteter inte enbart kan kopplas till återhämtning utan att de även kan utgöra 

andra delar av individens aktivitetsmönster. Av denna anledning är det därför viktigt att ha 

dessa aktiviteters betydelse i beaktan när en kartläggning av dynamiken i aktivitetsmönstret 

görs.  

 

 

Klinisk tillämpning av resultaten 

 

Arbetsterapeuten kan genom information, bedömning, kartläggning och intervention vara till 

stöd för sjuksköterskor, arbetande såväl som sjukskrivna, som upplever att skiftarbetet 

inverkar på deras möjligheter till aktivitet och delaktighet. Det är inom primärvården som 
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arbetsterapeuter mest troligt kommer i kontakt med denna grupp och på så vis kan vara 

behjälpliga med olika interventioner (FSA, 2014). 

 

Tiden och hur denna används i samband med skiftarbete beskrivs av Nasrabadi et al. (2009) 

som svårigheter med att få tid till andra aktiviteter än arbete, och av Ha (2016) som att 

skiftarbetande sjuksköterskor med barn ofta väljer att umgås med sina barn istället för att 

sova. När obalans uppstår i dynamiken mellan de olika de aktivitetsområden som ingår i 

Mänsklig aktivitet (Kielhofner, 2012c) kan arbetsterapeuten kartlägga sjuksköterskans 

aktivitetsmönster med hjälp av en tidsdagbok. Här blottläggs tidsanvändningen i varje enskild 

aktivitet (Erlandsson & Christiansen, 2015) samt kartläggs mängden och karaktären av de 

aktiviteter som ingår i sjuksköterskans aktivitetsrepertoar (Erlandsson & Persson, 2014). 

Detta i syfte att bedöma om individen är över- eller understimulerad (Backman, 2010) i något 

av de områden som ingår i Mänsklig aktivitet (Kielhofner (2012c). 

 

I samband med kartläggning av sjuksköterskans aktivitetsmönster kan arbetsterapeuten även 

fånga upp eventuell förekomst av sömnbesvär. Arbetsterapeuten kan då informera om vikten 

av god sömn och utifrån exempelvis Fredriksson och Furmarks (2012) råd om sömnhygien ge 

råd till sjuksköterskan om hur denne skulle kunna förbättra sina sömnvanor. Vid svåra fall 

kan arbetsterapeuten även remittera individen vidare till sömnspecialist. Vid sömnstörningar 

påverkas minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner (Duclos, Beauregard, Bottari, 

Ouellet & Gosselinet, 2012). Sömnstörningar kan även ge upphov till stress (Blaxton, 

Bergeman, Whitehead, Braun & Payne, 2015), vilket kan leda till sjukskrivning för lättare 

psykisk ohälsa. Dong et al. (2017) kan också se tydliga samband mellan sömnbesvär och 

psykisk ohälsa i samband med skiftarbete. Vid längre sjukskrivningar sker förändringar av 

aktivitetsmönstret, vilket i förlängningen kan leda till en förändrad livsstil om ingenting görs 

(Ekberg & Erlandsson, 2015).   

 

Det är även inom primärvården som arbetsterapeuter i störst utsträckning möter de 

sjuksköterskor som behöver hjälp med att komma tillbaka efter stressrelaterad psykisk ohälsa 

(FSA, 2014). Primärvården blir därför en viktig länk i kedjan för att hjälpa sjuksköterskan 

tillbaka till arbete om de stressrelaterade besvären lett till en sjukskrivning. Även inom 

företagshälsovården kan arbetsterapeuten möta denna grupp. Här sker arbetet genom 

rehabilitering och anpassning av arbetet på olika sätt (Günzel & Zanderin, 2012) med fokus 
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på återgång i arbete (Antonsson, 2014). Primärvården är dock den instans som de flesta i 

första hand söker sig till, och är därför den plats som arbetsterapeuter främst kan hjälpa 

sjuksköterskan och bidra med sin kunskap (FSA, 2014). Företagshälsovården kan i sin tur 

vara en plats där arbetsterapeuten kan arbeta preventivt för att förebygga stressrelaterad 

psykisk ohälsa bland sjuksköterskor. Då detta är en relativt ny arena för arbetsterapeuter 

(Antonsson, 2014) så är företagshälsovården en plats arbetsterapeuter kommer kunna bidra 

mer i framtiden. 

 

Vid återgång till arbetet kan arbetsterapeuten vara till hjälp med att förändra eller återskapa 

den balans i vardagen som blivit förändrad under sjukskrivningen genom att använda en 

intervention kallad Vardagsrevidering, eller ReDO™ (Ekberg & Erlandsson, 2015). ReDO-

programmet™ hjälper individen att förstå vad denne behöver förändra i sitt aktivitetsmönster 

för att kunna återgå till sitt arbete (Erlandsson, 2013) och användes först av arbetsterapeuter 

inom primärvården. ReDO™ består av tre faser varav den tredje innebär praktik på en 

arbetsplats, som gärna får vara samma som den individen är sjukskriven ifrån (Erlandsson, 

2013), vilket inkluderar arbetsgivaren i rehabiliteringen. Även om det finns mycket 

sjukvården kan göra för den sjukskrivne så är det arbetsgivaren som har det yttersta 

rehabiliteringsansvaret (Günzel & Zanderin, 2012) förutsatt att individen har kvar sin 

anställning. Detta kan innebära anpassning av arbetsuppgifterna, att erbjuda arbetshjälpmedel 

och att kunna bistå med omplacering eller utbildning (Ståhl, 2015). I denna process kan 

arbetsterapeuten bistå med planerade sammansatta åtgärder med målinriktade insatser med 

inflytande av individen (Lexell & Fischer, 2017) samt ett rehabiliterande förhållningssätt där 

individens egna resurser tas tillvara (Burle & Billström, 2009).  

 

ReDO-programmet™ är från början utvecklat för att hjälpa kvinnor tillbaka till arbete efter en 

sjukskrivning för lättare stressrelaterad psykisk ohälsa (Erlandsson, 2013). Eftersom 88% av 

alla nyutexaminerade sjuksköterskor är kvinnor (SCB, 2017), samt att sjuksköterskor var 

bland dem som hade flest antal nya sjukfall 2014 (Försäkringskassan, 2015) är ReDO™ ett 

program som arbetsterapeuten skulle kunna bidra med för att hjälpa denna grupp.  
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Metoddiskussion 

 

Litteraturöversikten fokuserar på skiftarbetande sjuksköterskor och hur skiftarbetet inverkar 

på deras aktivitetsmönster och sömn. Författarna anser att denna yrkesgrupp är av intresse att 

undersöka med tanke på det framtida nära samarbetet de kommer att ha med sjuksköterskor 

samt att skiftarbete bland fysio- och arbetsterapeuter förekommer mer sällan än bland 

sjuksköterskor. Litteraturöversikten hade kunnat genomföras inom andra yrkesgrupper med 

annat resultat som följd. Som exempel hade en kartläggning av en mansdominerad 

yrkesgrupp i samma sociokulturella kontext som artiklarna som ingår i denna 

litteraturöversikt givit ett annat resultat. Anledningen till detta är att mannens roll i familjen är 

annorlunda och pojkar uppfostras på ett annat sätt i dessa patriarkala samhällen (Black & 

Wells, 2007). Ett ytterligare alternativ är att kartlägga yrkesgruppen industriarbetare då det 

var här skiftarbete en gång startade (Marks, 2004), där resultatet hade blivit annorlunda med 

tanke på bransch och den mansdominans som råder inom yrkesgruppen i Sverige, där 77% av 

de anställda utgörs av män (Magnusson, 2016). En kartläggning av vårdsektorns skiftarbetare 

i stort hade också varit möjlig, men författarna valde istället att begränsa kartläggningen till 

yrkesgruppen sjuksköterskor med hänvisning till ovanstående motivering. 

 

Till denna litteraturöversikt har författarna sökt artiklar i databaserna CINAHL, MEDLINE 

och PsycINFO. Databaserna valdes då författarna anser att dessa är relevanta och har under 

utbildningen sökt i dessa i samband med andra arbeten. Relevanta artiklar kan dock ha 

missats då de kan finnas i databaser utanför de som valdes. Författarna valde sökord som 

“nurses” och “shiftwork” samt begrepp som är närliggande till shiftwork. Författarna valde 

att inte ha med ord som “occupational balance”, “occupational therapy” samt “occupational 

patterns” då dessa sökord i kombination med dem som ingick i sökningen resulterade i noll 

träffar i samtliga databaser. Författarna skulle ha kunnat använda andra sökord relaterade till 

arbetsterapi men när sökningen genomfördes var det dessa begrepp författarna ansåg mest 

relevanta i förhållande till syftet. Sökorden valdes slutligen utifrån litteraturöversiktens syfte.  

Då inga arbetsterapeutiska studier stod att finna inom det område som skulle kartläggas valde 

författarna att inte använda sig av de olika aktivitetsområdena som sökord, som exempelvis 

“lek” eller “play”, vilket förklaras av att “play” i Kielhofners mening är sådant som 

individen gör för sig själv och upplevs som meningsfullt. Hade ordet “play” använts vid 

sökningen anser författarna att risken hade varit stor att få träffar inom lek och lekfullhet ur ett 

barnperspektiv. Då studien även syftade till att kartlägga hur skiftarbete inverkade på sömnen 
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så hade “sleep” varit ett möjligt sökord, vilket troligen genererat en bredare träff, men med 

risken att gå miste om de studier som inte hade fokus på sömnen men som visade på hur 

skiftarbete inverkade på sjuksköterskan i övrigt. Ovanstående resonemang fördes av 

författarna under sökprocessen. Författarna är medvetna om att andra sökord hade kunnat 

inkluderats och att resultatet på så vis hade kunnat bli ett annat. Författarna menar dock att de 

sökord som användes för denna kartläggning var dem som slutligen var mest lämpade för att 

kunna svara på studiens syfte.   

 

Under arbetets gång har författarna tagit hänsyn till kravet på validitet och reliabilitet. 

Begreppen är aktuella då olika mätinstrument används och när olika interventioner undersöks 

(Kristensson, 2014). Detta togs i beaktande i samband med den riktade innehållsanalysen som 

författarna genomförde vid sammanställandet av denna litteraturöversikt. Därför genomfördes 

en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna för att säkra att de var av god validitet och 

reliabilitet. Genom kvalitetsgranskningen ville författarna säkerställa att de inkluderade 

studierna mätte vad de syftade att mäta (validitet) samt att mätningarna var säkra (reliabilitet). 

Författarna hade även detta i åtanke när kvalitetsgranskningsmallen för kvantitativa studier 

framtogs, och de var därmed medvetna om att en egenkonstruerad mall kunde resultera i 

sämre validitet än en färdigkonstruerad sådan. Författarna skulle av denna anledning kunnat 

använda sig av en mall för kvalitetsgranskning som var säkert valid och som finns att tillgå 

hos exempelvis SBU, detta för att stärka litteraturöversiktens validitet.  

 

Vid analys av artiklarna utgick författarna från den arbetsterapeutiska praxismodellen MOHO 

(Kielhofner, 2012) och begreppet Den mänskliga aktivitetens dynamik (Kielhofner, 2012a). 

Begreppen i artiklarna jämfördes sedan efter de tre aktivitetsområden som ingår i Mänsklig 

aktivitet: Aktiviteter i dagliga livet, Lek och Produktivitet (Kielhofner, 2012c). Hela 

analysprocessen gjordes utifrån att besvara studiens syfte. Valet av MOHO motiveras av 

styrkan i att använda en etablerad arbetsterapeutisk modell där begreppet aktivitet utvecklats 

genom Den mänskliga aktivitetens dynamik och Mänsklig aktivitet. Detta möjliggör en analys 

som omfattar mer än konflikten mellan arbete och familj och balansen mellan aktiviteters 

olika värden. Modellens svaghet är att sömn och aktivitetsbalans som begrepp saknas. 

 

Ett alternativ till att använda MOHO hade varit att använda Wilcock och Hockings (2015) 

definition av aktivitetsbalans som kan jämföras med Den mänskliga aktivitetens dynamik och 

Mänsklig aktivitet. Wilcock och Hocking (2015) menar att individen behöver få en balans 
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mellan arbete och vila samt mellan arbete och familjeliv, och att individens hälsa och 

välbefinnande påverkas av balansen mellan dessa aktiviteter. Då vila ingår i denna definition 

hade den kunnat användas för denna litteraturöversikt då det i flera av de studier som ingick 

visade att skiftarbetets negativa inverkan ofta drabbar sömn och vila (Bambra, Whitehead, 

Snowden, Akers & Petticrew 2009), varvid resultatet blivit annorlunda. Begränsningen ligger 

dock i att detta enbart är en definition, och inte ryms inom en förankrad arbetsterapeutisk 

modell. 

 

Författarna valde att enbart använda en del av ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) 

för analys av sömn, men hela modellen skulle kunnat användas som raster för analys vid 

kartläggningen. Analysen av artiklarna kunde då skett genom att kategorisera artiklarnas 

innehåll efter modellens tre triader; Aktivitetstriaden, Värdetriaden och Perspektivtriaden. 

Modellens fördel är att sömn finns integrerad och ses som en förutsättning för aktivitet. 

Liksom Kielhofner (2012) använder Erlandsson och Persson (2014) inte begreppet 

Aktivitetsbalans, men kan likställas genom att balansen mellan aktiviteters olika värden och 

karaktär i individens aktivitetsrepertoar anses vara en förutsättning för hälsa och 

välbefinnande. Modellen har dock en begränsad spridning och fokuserar främst på 

aktiviteternas olika värden. Resultatet i litteraturöversikten hade därför kunnat bli annorlunda 

då ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) fokuserar på balansen mellan olika 

aktiviteters värden snarare än balansen mellan de olika aktiviteternas karaktär som Den 

mänskliga aktivitetens dynamik gör (Kielhofner, 2012a).   

  

Denna litteraturöversikt skulle kunna genomföras som en empirisk studie som då analyserar 

skiftarbetets inverkan på sjuksköterskan utifrån ett aktivitetsperspektiv. Med en annan 

studiedesign hade resultatet således blivit annorlunda då studien kunnat genomföras av 

arbetsterapeuter och i en annan kontext. Författarna kunde då valt att studera sjuksköterskor 

som arbetar skift i Nordvästra Skåne, dels för att författarna är hemmahörande i denna region, 

men också för att studera ämnet i en annan sociokulturell kontext. För att ta en framtida 

empirisk studie till nästa nivå hade författarna kunnat undersöka om det finns skillnader i hur 

olika personalgrupper inom vården reagerar på skiftarbete. Då skulle en jämförelse mellan 

exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor vara intressant, då dessa två yrkesgrupper har 

ett nära samarbete inom slutenvården. För att ställa denna empiriska jämförelse på sin spets 

hade även en yrkesgrupp som enbart arbetar dagspass (exempelvis arbetsterapeuter) kunnat 

ingå. Detta för att få en bredare bild av hur schemaläggning påverkar aktivitetsmönstret, 
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dynamiken i den mänskliga aktiviteten samt sömnen. För att en sådan empirisk studie ska 

vara möjlig krävs det dock en kartläggning över vad det finns för studier gjorda inom detta 

ämne. Denna kartläggning ska därför ses som ett underlag för en framtida empirisk studie av 

skiftarbetet och dess konsekvenser.  

 

 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att skiftarbetet främst inverkar på sjuksköterskan genom konflikter mellan 

arbete och familj, psykisk ohälsa samt sömnbesvär. Sociokulturella aspekter var av stor 

betydelse för resultatet i denna litteraturöversikt, då kvinnors och mäns roll i familjen ser 

olika ut i olika delar av världen. Då sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat (SCB, 2017) är 

det därför viktigt att ta hänsyn till de sociokulturella aspekter som finns gällande arbete och 

andra aktiviteter i vardagen. I litteraturen saknas det ett helhetsperspektiv gällande dynamiken 

i mänsklig aktivitet. Detta visas genom att återhämtning uteslutande kopplas till sömn och inte 

till andra för individen meningsfulla aktiviteter. Likaså saknas aktivitetsperspektiv i 

litteraturen inom detta ämne, då konsekvenserna av konflikter mellan arbete och familj, 

psykisk ohälsa och sömn inte tas upp. Det finns mycket arbetsterapeuter skulle kunna tillföra 

för denna grupp, och författarna ser ett behov av fortsatta studier inom området sjuksköterskor 

och skiftarbete utifrån ett aktivitetsperspektiv. Därav skulle denna litteraturöversikt kunna 

ligga som grund för en empirisk arbetsterapeutisk studie, rörande vad arbetsterapeuter kan 

bidra med för skiftarbetande sjuksköterskor. Resultatet från en sådan empirisk studie hade 

sedan kunnat användas av arbetsterapeuter i ett mer förebyggande arbete än de exempel som 

lyfts fram i denna litteraturöversikt. 
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Sökschema  

 

CINAHL  

18-02-20 

Sökhistorik Resultat 

#1 shiftwork OR "shift work" OR "non-standard shift" OR "shifts" OR 

"shift schedule" OR "night shift" OR "night schedule"  

10 780 

#2 nurses + exact major heading, subject headings OR title 131 824 

#3 #1 AND #2 1 353 

#4 limit ”2007-2017” + English + academic journal + all adults + 19-44 

years + 45-65 years. 

174 

#5 Efter manuell gallring 68 

#6 Lästa abstract 68 

#7 Lästa i fulltext 7 

 

MEDLINE 

18-02-22 

Sökhistorik Resultat 

#1 shiftwork OR "shift work" OR "non-standard shift" OR "shifts" 

OR "shift schedule" OR "night shift" OR "night schedule"  

85 762 

#2 nurses + exact major heading, subject headings OR title 188 266 

#3 #1 AND #2 1 832 

#4 limit ”2007-2017” + English + academic journal + all adults + 19-

44 years + 45-65 years. 

353 

#5 Manuell gallring 102 

#6 Efter gallring av dubbletter 72 

#7 Lästa abstract 72 

#8 Lästa i fulltext 3 

  



 

 

PsycINFO  

18-02-21 

Sökhistorik Resultat 

#1 shiftwork OR "shift work" OR "non-standard shift" OR "shifts" OR 

"shift schedule" OR "night shift" OR "night schedule"  

25 262 

#2 nurses + exact major heading, subject headings OR title 63 381 

#3 #1 AND #2 368 

#4 limit ”2007-2017” + English + academic journal + all adults + 19-

44 years + 45-65 years. 

100 

#5 Manuell gallring 48 

#6 Efter gallring av dubbletter  41 

#7 Lästa abstract 41 

#8 Lästa i fulltext 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 (3) 

 

Granskningsfrågor för kvantitativa och mixade metoder 
 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat och i så fall hur? (Friberg, 2017) 

2 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? (Friberg, 2017) 

3 Vad är syftet och är det klart formulerat? (Friberg, 2017) 

4 Hur är metoden beskriven? (Friberg, 2017) 

5 Beskrivs det var och när studien ägde rum? (Kristensson, 2014) 

6 Är populationen tydligt beskriven med inklusions- och exklusionskriterier? 

(Kristensson, 2014) 

7 Är det tydligt beskrivet hur urvalet rekryterades? (Kristensson, 2014) 

8 Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? (Kristensson, 2014) 

9 Finns det en tydlig beskrivning av hur data samlades in? (Kristensson, 2014) 

10 Hur har data analyserats? (Friberg, 2017) 

11 Förs det några etiska resonemang? (Friberg, 2017) 

12 Vad visar resultatet? (Friberg, 2017) 

13 Finns det en metoddiskussion? (Friberg, 2017) 

14 Är studien generaliserbar? (Kristensson, 2014) 



 

 

Bilaga 3 (3) 

Översikt av artiklar som ingått i studien 

Författare/titel Land/år Syfte Urval Metod/Design 
 

Analys av data Resultat 
 

Aktivitetsområde 

+ Sömn  

Evidensgradering 

Barrientos, L. A., & 
Valenzuela Suazo, S. 

(2007). Quality of Life 

Associated Factors in 

Chileans Hospitals 

Nurses. Revista Latino- 
Americana de 

Enfermagem 

Chile  
2007 

Att undersöka 
livskvaliteten och 

vilka faktorer som 

kan förknippas med 

detta hos 

sjuksköterskor 
arbetande på 

sjukhus.  

Sjuksköterskor anställda 
på sjukhus inom 

offentlig sektor i Bío 

Bío regionen i Chile. 
126 sjuksköterskor (11 

mön 115 kvinnor) vilket 
resulterade i att studien 

fokuserade på kvinnor. 

Slutligen valde 100 av 

de kvinnliga deltagarna 

att frivilligt delta i 
studien. (N=100). 

Kvantitativdesign. Deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning uppdelad i 

två delar. Del 1 var 

semistrukturerad och undersökte 

bio sociodemografiska variabler. 
Del 2 fokuserade på livskvalitet 

hos deltagarna. 

Analysen gjordes med 
hjälp av SPSS version 

12.0. Analysen 

inkluderade en univariat 

och bivariat beskrivande 

analys samt 
beredskapstabeller. För 

att jämföra 

medelresultaten 

användes ”Student’s t-

test” eller variansanalys 
(ANOVA). 

Domänen med sociala relationer 
upplevdes bäst av deltagarna medan 

domänen fysik. Relationsstaus och att 

arbeta natt var det som påverkade 

livskvalitén mest. 
 

Aktiviteter i  
dagliga livet 

 

Lek 

 

Produktivitet 
 

Sömn  

 

3b 

Camerino, D., Sandri, 

M., Sartori, S., Conway, 

P. M., Campanini, P., & 

Costa, G. (2010). 
Shiftwork, Work-family 

Conflict among Italian 

Nurses, and Prevention 

Efficacy. The Journal of 

Biological and Medical 
Rhythm Research 

Italien 

2010 

Att undersöka 

hypotesen om att 

effektiva preventiva 

åtgärder på 
arbetsplatsen skulle 

stödja bättre 

hantering av 

arbetstiden, vilket 

skulle resultera i 
minskad konflikt 

mellan arbete och 

familj samt öka de 

anställdas hälsa och 

välbefinnande.  

Sjuksköterskor 

arbetande på 6 olika 

arbetsplatser i den 

italienska regionen 
Lazio. 
Deltagarna valdes ut 

lumpvis från en lista 

med alla registrerade 

sjuksköterskor i 
området. Från denna 

lista valdes 750 ut 

(motsvarande ca: 10% 

av hela arbetsstyrkan). 

Av dessa var det sedan 
664 som slutligen 

svarade på studien 

(N=664). 

Kvantitativdesign. 
Tvärsnittsstudie. 
Enkätstudie gällande hur arbete 

och familj hamnar i konflikt med 
varandra, återhämtning samt 

hälsorelaterade aspekter av 

skiftarbetet. Enkäten tog även i 

beaktan schemaläggning, 

arbetsrelateradhälsa och stress 
samt psykosociala och 

sociodemografiska aspekter. 

 Först genomfördes en 

sonderande faktoranalys 

för att fastställa antalet 

gemensamma faktorer 
som påverkade de fem 

utfallsmåtten. ”The 

principal-factor 

method” använes för att 

fastställa 
korrelationsmatrisen. 

”Squared multiple 

correlatoins” användes 

för att räkna ut delarna 

som skulle ingå i 
faktoranalysen. 

Olika arbetsscheman påverkade 

konflikten mellan arbete och familj på 

olika sätt. Att inte göra sådant som 

hörde till arbetet och hur många helger 
per månad som ägnades åt arbete var 

sådant som påverkade konflikten 

mellan arbete och familj negativt. Att 

ha en konflikt mellan arbete och familj 

kopplades starkt samman med 
utbrändhet, sömn och att gå till arbetet 

trots sjukdom, utbrändhet var dock den 

största faktorn. Att ha en förebyggande 

kultur reducerade dock konflikter 

mellan arbete och familj då 
arbetskraven reducerades.  
 

Aktiviteter i  

dagliga livet 

 

Lek 
 

Produktivitet 

 

Sömn  

 

 

3b 

Dong, H., Zhang, Q., 

Sun, Z., Sang, F., & Xu, 
Y. (2017). Sleep 

disturbances among 

Chinese clinical nurses in 

general hospitals and its 

influencing factors. BMC 
Psychiatry, 17 

Kina  

2017 

Att fastställa 

prevalensen för 
sömnbesvär bland 

kliniskt verksamma 

sjuksköterskor på 

allmänna sjukhus i 

Mainland i Kina, 
samt att identifiera 

faktorer som kan 

förknippas med 

detta.  

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskorna skulle 
ha arbetat i minst ett år 

och arbeta på ett av sex 

sjukhus i Shandong 

provinsen i Kina som 

hade valts ut genom ett 
slumpmässigt urval. 
Exklusionskriterier: 

sömnsvårigheterna fick 

inte bero på något annat 
än arbetet såsom intag 

Kvantitativdesign. 

Tvärsnittsstudie. 
Enkätundersökning under 

perioden maj-december 2015. 

Undersökningen bestod av fyra 

delar och tog ca: 20 min att 

besvara. Del 1 handlade om 
sömnbesvär. Del 2 handlade om 

hälsorelaterad livskvalitet. Del 3 

handlade om sociodemografiska 

särdrag samt 
yrkesfaktorer/arbetsförhållanden. 

Statistisk analys gjordes 

genom att använda SPSS 
version 18.0. 

Skillnaderna mellan att 

ha eller inte ha 

sömnbesvär undersöktes 

med hjälp av ”single-
factor chi-square test” 

för de kategoriska 

variablerna och 

”independent t-test” för 
de kontinuerliga 

Sömnstörningar var väldigt vanligt 

bland sjuksköterskor på sjukhus. 
Vanligast var det bland kvinnor som 

arbetade på akuten eller inom 

intensivvård. Om de arbetat länge, hade 

många nattpass, hade en yrkesnivå som 

var grundläggande eller intermediär, 
hade en tillfällig anställning samt 

upplevde låg livskvalité fanns det också 

en risk för sömnstörningar. Utöver 

dessa faktorer såg forskarna att 
arbetsrelaterad stress spelade en viktig 

Aktiviteter i  

dagliga livet 
 

Produktivitet 

 

Sömn 
 

3b 



 

 

av te eller sprit, 

sjukdom, medicinering 

eller att andra inom 

familjen haft 

sömnbesvär tidigare. 
Sjuksköterskor som 

tagit föräldraledigt, 

ledighet p.g.a. giftermål, 

sjukskrivning eller 

ledighet av personliga 
skäl var inte heller 

inkluderade. 

679 deltagare föll bort 

eftersom deras 

sömnbesvär hade andra 
orsaker än arbete. 367 

deltagare föllbort p.g.a. 

ledighet. Slutligen var 

det 5012 deltagare som 

deltog i studien.  
61 av de enkäter som 

lämnades in saknade 

information eller var 

inkorrekt ifyllda och 

exkluderades därför från 
studien. N=4951 

Del 4 handlade om 

arbetsrelaterad stress.  
 

 

variablerna. 

Oddsförhållanden och 

konfidensintervaller 

räknades ut med 

multivariat logistisk 
regressionsanalys för att 

undersöka sambandet 

mellan sömnbesvär och 

yrkes-, psykologiska-, 

livskvalitets- och 
demografiska faktorer.       

 

roll när det kom till utvecklandet av 

sömnstörningar.  
 

Farquharson, B., Allan, 

J., Johnston, M., 

Choudhary, C., & Jones, 

M. (2012). Stress 
amongst nurses working 

in a healthcare 

telephone-advice service: 

relationship with job 
satisfaction, intention to 

leave, sickness absence, 

and performance. 

Journal of Advanced 

Nursing 

Storbritannien 

2012 

Att fastställa 

stressnivåerna hos 

sjuksköterskor 

arbetandes på 
sjukvårdsupplysning 

per telefon. Studien 

undersökte hur 

stress förhöll sig till 
prestation, 

sjukfrånvaro samt 

tankar på att lämna 

yrket. 

 

Sjuksköterskor 

arbetande inom 

telefonrådgivning. 

Deltagande var frivilligt. 
Sjuksköterskor som tog 

betablockerare 

exkluderades p.g.a. dess 

påverkan på 
hjärtfrekvensen, vilket 

var viktigt för studien. 

465 personer blev 

inbjudna att delta i 

studien, slutligen 
svarade 152 (33%) av 

sjuksköterskor på 

undersökningen 

(N=152). 

Kvantitativdesign 
Tvärsnittsstudie med 

longitudinella faktorer. 
Enkätundersökning under 
perioden mars 2008-mars 2009. 

Enkätundersökningen frågade 

efter hälsorelaterade aspekter, 

konflikter mellan familj och 
arbete samt hur nöjd individen 

var med sitt arbete. 

SPSS version 18 

användes till största del 

för att räkna ut 

statistiken från 
enkäterna. Frågor som 

använde General Health 

Questionnaire jämfördes 

och fått fram 
procentsatser jämfördes 

med procentsatser från 

Scottish Health Survey. 

För en andra fråga 

genomfördes ”single 
regressions” för att 

undersöka variablerna.  

Stressen bland sjuksköterskor i denna 

bransch var inte värre än för kvinnor i 

övrigt. Dock var konflikt mellan arbete 

och familj en bidragande orsak till hur 
nöjda de var med arbetet samt tankar på 

att lämna sitt arbete. Denna konflikt 

kunde även relateras till sjukfrånvaron.  
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Ha, E-H. (2016). 
Attitudes towards child 

rearing in female clinical 

nurses working in three 

three shifts. Nursing and 

Health Sciences 

Sydkorea 
2016 

Att undersöka 
attityder till 

barnuppfostran i en 

grupp kvinnliga 

sjuksköterskor 

arbetande treskift.  

Population: 
Sjuksköterskor som 

arbetade på fem olika 

sjukhus i tre olika 

regioner och hade 

erfarenhet av att 

Kohortstudie 
Mixed Method design (blandar 

kvalitativ och kvantitativ). 

Q-methodology som är en metod 

som används för att undersöka 

Programmet QUANL 
användes för att få fram 

faktorerna som ingick i 

analysen/studien. För att 

se mönstret i datan 

genomfördes en 

Studien kom fram till tre olika faktorer 
gällande barnuppfostran och arbete och 

de var: 
1. Barnuppfostran är naturligt arbete  
2. Barnuppfostran är hårt arbete  
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uppfostra sina egna barn 

samtidigt som de 

arbetade treskift. 
Inklusionskriterier: 

Skulle jobba treskift och 
ha erfarenhet av att 

uppfostra sina egna 

barn.  

110 sjuksköterskor 

svarade på en enkät 
(N=110) 12 av dessa 

deltagare genomgick 

även djupintervjuer. 

människors preferenser, 

synpunkter och värderingar.  
 

huvudkomponentsanalys 

av varje deltagas poäng. 

Detta fördes sedan in i 

databasen/programmet. 

Den demografiska datan 
analyserades med hjälp 

av SPSS version 21.0.  

3. Barnuppfostran kräver hjälp av från 

någon  
 

 

 

Sömn 

Nasrabadi, A. N., Latifi, 

M., Rasoolzadeh, N., & 
Emami, A. (2009). Night 

shift work experiences 

among Iranian nurses: a 

qualitative study. 

International Nursing 
Review 

Iran 

2009 

Att beskriva 

legitimerade iranska 
sjuksköterskors 

uppfattningar om 

sina erfarenheter av 

att arbeta natt.  

18 sjuksköterskor (5 

män 11 kvinnor)(N=18) 
som arbetade på fyra 

olika 

undervisningssjukhus i 

Iran. Den 

genomsnittliga åldern 
hos deltagarna var 29 år 

och de hade alla en 

medelklass bakgrund. 

Medeltiden de arbetat 

natt var 5,6 år. 
Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle ha 

minst 5 års erfarenhet 

inom nattarbete och de 

skulle även ha en fast 
anställning på ett 

undervisningssjukhus. 

 

 

 

Kvalitativstudie med en 

kvalitativ innehållsanalys. 
Induktiv ansats. 
Varje deltagare genomförde två 

semistrukturerade intervjuer vid 

två olika tidpunkter. Intervjuerna 

var baserade på en intervjuguide 
och tog 45-60 min att 

genomföra. Den första intervjun 

handlade om deltagarnas 

bakgrund och 

arbetslivserfarenhet medan den 
andra intervjun handlade om att 

deltagarna skulle beskriva sina 

erfarenheter av nattarbete. Det 

fanns även utrymme för 

deltagarna att berätta sådant som 
inte hade efterfrågats av 

intevjuleadren.  
Transkriptionerna analyserades 

mening för mening för att kunna 
finna gemensamma koder i det 

som sagts. Därefter hittades 

gemensamma teman för 

koderna. Detta gjordes för att 

hitta likheter och skillnader i 
informationen deltagarna givit. 

Intervjuerna 

analyserades rad för rad 
för att hitta 

gemensamma koder i 

dem. Efter kodningen 

lästes intervjuerna igen 

och diskuterades sedan 
av forskarna. Koderna 

grupperades sedan i 

olika teman där liknande 

koder hamnade inom 

samma tema. Denna 
procedur upprepades 

fram till dess att 

forskarna var säkra på 

att de funnit alla likheter 

och skillnader.   

Studien visade på tre gemensamma 

teman i den information som inhämtats. 
Det första temat var att nattarbete 

sociokulturella aspekter. Det andra 

temat var att nattarbete påverkade 

hälsan. Det tredje temat var att 

nattarbete var en möjlighet att få mer 
klinisk erfarenhet. Inom det första temat 

var det mycket fokus på att familjelivet 

blev påverkat då sömnmönster/vanorna 

var annorlunda för nattarbetande. Inom 

det andra temat var det fokus på hur 
sömnbrist påverkade hälsan samt hur 

den psykiska hälsan blev drabbad. Inom 

det tredje temat menade de att 

möjligheten att lära mer under nätterna 

kompenserade för den negativa 
påverkan nattarbetet hade. 
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Rathore, H., Shukla, K., 

Singh, S., & Tiwari, G. 

(2012). Shift work - 

problems and its impact 
on female nurses in 

Udaipur, Rajasthan India. 

Work, 2012 Supplement 

41 

Indien 

2012 

Att undersöka 

problem relaterade 

till skiftarbete som 

kvinnliga 
sjuksköterskor ställs 

inför samt att 

studera skiftarbetets 

inverkan på denna 

grupp gällande 

Kvinnliga 

sjuksköterskor 

arbetande på ett indiskt 

sjukhus. Deltagarna 
skulle vara mellan 30 

och 60 år. 

Systematiskt urval. 

Författarna fick en lista 

med alla anmälda 

 Kvantitativdesign. 
Enkätundersökning där syftet 

var att undersöka problem med 

skiftarbete och dess inverkan ur 
sjuksköterskors perspektiv. 

Undersökningen frågade även 

efter skiftarbetets inverkan på 

sömn, hälsa samt social- och 

hemsituation.   

Analysen av datan 

gjordes genom att 

använda ”the Standard 

Shiftwork Index 
manual”. Varje sektion 

av enkäten hade sin egen 

tabulering och sin egen 

poängsättning. 

Deltagarna mötte flera problem 

relaterade till hälsa, välbefinnande, 

trötthet samt sociala- och 

hemsituationer. De hade inte mycket tid 
för sina barn och familjerna var inte 

alltid samarbetsvilliga och förstående 

för deras arbete. Ett problem alla hade 

var att de inte fick tillräckligt med sömn 

under nattpassen.  
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sömn, fatigue, hälsa 

och välbefinnande 

samt deras sociala- 

och hemsituation.  

sjuksköterskor på 

sjukhuset. Därefter 

sorterades dem i rätt 

åldersgrupp ut och från 

denna lista valdes 
slutligen 60 

sjuksköterskor ut 

slumpmässigt. När 

studien presenterades 

för deltagarna hoppade 
5% av och då valde 

författarna 3 andra namn 

från listan. (N=60) 

  

Rønningsdalen Kunst, J., 

Kvamme Løset, G., 
Hosøy, D., Bjorvatn, B., 

Moen, B. E., Magerøy, 

N., & Palesen, S. (2015). 

The Relationship 

Between Shift Work 
Schedules and Spillover 

in Sample of Nurses. 

International Journal of 

Occupational Safety and 

Ergonomics  

Norge 

2014 

Att beräkna 

bieffekterna mellan 
familje- och 

arbetssfären hos en 

grupp 

sjuksköterskor.  

Population: Norska 

sjuksköterskor som var 
med i Norska 

Sjuksköterskeföreningen 

(Norwegian Nurses 

Organization NNO). 

Sjuksköterskorna 
arbetade minst 50%. 

Sjuksköterskor som 

enbart arbetade kväll 

eller hade annat schema 

än det som efterfrågades 
i studien exkluderades.  

Deltagarna valdes ut 

slumpmässigt ur NNOs 

medlemsregister. 

Svarsfrekvensen var 
38,1% vilket betyder att 

utav 5400 deltagare var 

det 2058 som slutligen 

svarade på studien 
(N=2058). Deltagarna 

delades in i fem olika 

skikt/stratum baserat på 

hur längesedan det var 

de tog examen. 

Kvantitativdesign. 

Tvärsnittsstudie. 
Enkätstudie mellan januari och 

februari 2009. Enkäten frågade 

efter deltagarnas bakgrund, 

relationsstatus, om de hade 

hemmaboende barn, schema och 
antal jobb timmar per vecka.  
 

Analysen gjordes genom 

hierarkiska 
regressionsanalyser. 

Varje typ av bieffekt 

undersöktes i en separat 

analys som bestod av tre 

steg. Demografiska 
variabler togs i beaktan i 

steg ett. I steg två lades 

”arbetskrav” och 

”beslutsgräns” till I 

tredje steget lades typen 
av skiftarbete till i 

analysen. Slutligen 

analyserades även 

korrelationskoefficienten 

mellan olika bieffekters 
sidoskalor.   

Inget av de olika skiften kunde relateras 

till någon positiv bieffekt gällande 
familj och arbete utan det var snarare 

negativa saker som skiftarbetet 

resulterade i gällande familj kontra 

arbete. Resultatet indikerade att det inte 

gick så lätt att kombinera familjeliv 
med ett arbete utanför dagtid, även om 

enbart nattarbete resulterade i lägre grad 

av negativ påverkan. Resultatet visade 

dock på att arbete utanför dagtid var 

mindre lätt att kombinera med 
familjeliv jämfört med att enbart arbeta 

dagtid.  
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Simunic, A., & Gregov, 

L. (2012). Conflict 

Between Work and 

Family Roles and 

Satisfaction among 
Nurses in Croatia: A 

Questionnaire Survey. 

Arhiv Za Higijenu Rada I 

Toksikologiju 

Kroatien 

2012 

Att förankra 

uppfattningen om 

konflikten mellan 

arbets- och 

familjeroller samt 
livsglädjen bland 

kroatiska 

sjuksköterskor som 

arbetar olika skift.  

Gifta sjuksköterskor 

som alla hade barn. De 

skulle arbeta på 

allmänna sjukhus i två 

olika kroatiska städer. 
De var mellan 19 och 59 

år och arbetade skift 

som roterade varannan 

dag. 

Kvantitativdesign. 
Enkätstudie mellan februari och 

mars 2008. Enkäten syftade till 

att få en bild av konflikten 

mellan rollerna i arbets- och 
familjelivet. 

”Semantic differental 

items for measuring job, 

family and 

lifesatisfaction” 

användes för att 
analysera svaren på 

enkäterna. Desto högre 

poäng deltagarna hade 

inom varje område desto 

Sjuksköterskor arbetande dagskift 

upplevde mindre konflikt mellan arbete 

och familj än övriga grupper. Det var 

även denna grupp som upplevde mest 

arbetsglädje, gruppen som arbetade 12h 
skift hade lägst grad av arbetsglädje, de 

som arbetade enbart dagpass hade mest 

arbetsglädje. Gruppen som arbetade 

bakåtroterande oregelbundet skift var 

de som hade lägst grad av den affektiva 
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Svarsfrekvensen var 

80% och av 174 

sjuksköterskor svarade 

slutligen 128 (N=128). 
Deltagarna delades in i 
fyra olika grupper. 
De olika grupperna var: 
1. Framåtroterande skift 

8h (N=37) 
2. Bakåtroterande skift 
8h (N=29) 
3. Framåtroterande skift 

12h (N=25) 
4. Kontrollgrupp 

arbetande 8h dagtid 
(N=37) 

nöjdare var de med detta 

område.  
 

 

komponenten gällande livsglädje. 

Resultatet visade på att skiftarbete 

påverkade konflikten mellan rollerna i 

arbete och familjen negativt.  
 

Tai, S-Y., Lin, P-C., 

Chen, Y-M., Hung, H-C., 

Pan, C-H., Pan, S-M., 

Lee, C-Y., Huang, C-T., 
& Wu, M-T. (2014). 

Effects of Marital Status 

and Shift Work on 

Family Function among 

Registered Nurses. 
Industrial Health 

Taiwan 
2014 
 

 

Att bedöma den 

interaktiva effekten 

av civiltillstånd och 

skiftarbete på 
familjefunktionen.  

Kvinnliga 

sjuksköterskor i åldern 

20-45 år. De skulle 

arbeta på två specifika 
sjukhus i två olika städer 

i Taiwan. 

Av de 7173 

sjuksköterskor i en stad 

som fått fråga om att 
delta i studien var det 

1030 som svarade per 

email. Det var även 882 

sjuksköterskor i en stad 

som tackade ja till att 
delta, av dessa var det 

sedermera 456 som 

faktiskt svarade och 

deltog i studien. 
N=1486 

Kvantitativdesign. 
Enkätstudie under perioden juli-

oktober 2005. Enkäten innehöll 

demografiska frågor, frågor om 
arbetsstatus samt frågor om 

familjen. 
 

Statistisk analys genom 

att jämföra demografiska 

variabler med Family 

APGAR (Adapton, 
Partnership, Growth, 

Affection, and Ewsolve) 

Index. De signifikanta 

variablerna placerades i 

multivariata logistiska 
modeller för att 

undersöka relationen 

mellan arbetsschema och 

familjefunktion. 

APGAR var 
genomgående använt i 

analysen.  

Skiftarbetande sjuksköterskor hade 

högre risk för dålig familjefunktion. 

Studien visade på att gifta 

sjuksköterskor som arbetade skift hade 
högre risk för detta än ensamstående 

sjuksköterskor som också arbetade 

skift. Gifta skiftarbetande 

sjuksköterskor löpte även högre risk för 

detta än dem som var gifta men enbart 
arbetade dagpass. Studien drog således 

slutsatsen att sjuksköterskors 

civiltillstånd kunde påverka deras 

familjefunktion.   
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Yildirim, D., & Zeynep., 

A. (2007). Nurses work 

demands and work-

family conflict: A 
questionnaire survey. 

International Journal of 

National Nursing Studies 

Turkiet 

2007 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

arbetskrav var 

relaterade till 
konflikter mellan 

arbete och familj 

samt arbets- och 

livsglädje bland 

sjuksköterskor i 
Turkiet. Studien 

undersökte även 

vilken roll stöd i 

form av 

Kvinnliga 

sjuksköterskor 

arbetande på två sjukhus 

tillhörande två stora 
universitet i Istanbul. 

Sjuksköterskorna 

arbetade antingen 

kliniskt eller akademiskt 

(på universitet). ⅔ var 
gifta och 75% av de 

gifta hade minst ett 

barn. 

Av 874 utskickade 

enkäter var det 302 som 

Kvantitativdesign. 
Enkätstudie bestående av nio  

delar som rörde demografiska 

frågor, överbelastning av arbete, 
arbetstid/vecka, arbetsschema, 

övertidsarbete, stöd av chefen, 

konflikt mellan arbete och 

familj, arbetsglädje samt 

livsglädje. Deltagarna hade en 
vecka på sig att svara på 

enkäten. 

 Analysen gjordes 

genom att använda 

statistikpaketet AMOS. 

Analysen skedde genom 
flera serier av multipla 

regressionsanalyser 

Överbelastning av arbete samt 

oregelbundna arbetstider var det som 

förknippades starkast med konflikter 

mellan arbete och familj. Dessa 
konflikter ledde i sin tur till lägre 

arbets- och livsglädje. Att få stöd från 

chefen dämpade inte heller relationen 

mellan arbetskraven, konflikter mellan 

arbete och familj eller arbets- och 
livsglädje. Stöd från chefen kunde dock 

föreställas vara det som huvudsakligen 

gav effekt på konflikter er mellan arbete 

och familj samt arbetsglädjen.  
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handledning hade 

för dessa faktorer. 

svarade. 

Svarsfrekvensen var 

därmed 34,5%. 59 av de 

besvarade enkäterna 

uteslöts p.g.a. för 
mycket saknad data. 

(N=243) 
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