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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Skiftarbete innebär arbete på oregelbundna tider där dag-, kvälls- och nattjänstgöring 

ingår. Vårdpersonal arbetar ofta enligt rotationsmodellen, vilket innebär att arbetspassen inte 

följer en given ordning förmiddag, eftermiddag, natt, utan arbetspassen blandas. Detta leder till 

oregelbunden dygnsrytm och för kort tid för återhämtning. Vanliga problem vid skiftarbete är 

sömnbrist, störd sömn och upplevd trötthet, men individen påverkas även psykiskt och socialt, 

vilket kan leda till hälsokonsekvenser. Individens copingförmåga har betydelse för hur väl 

personen kan anpassa sig till ett krävande skiftschema. Företagshälsovården har en central roll i 

att främja hälsa och förebygga ohälsa genom att se sambanden mellan arbete och hälsa.  

Syfte: Att kartlägga förekomsten av störd sömn hos vårdpersonal med rotationstjänst, som 

inkluderar nattarbete. 

Metod: Icke experimentell deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ design. Data samlades in 

via enkät vid två oberoende vårdavdelningar i södra Sverige. Dataanalysen baseras på deskriptiv 

statistik där bearbetningen gjordes med hjälp av bivariat- och multivariatbearbetning.  

Resultat: Sömnstörningar, påverkan på livssituationen samt upplevda hälsobesvär förekommer i 

hög grad hos skiftarbetare och är vanligare hos yngre, de som arbetat kortast tid och är vanligare 

hos sjuksköterskor än undersköterskor. Sömnstörningar och upplevda hälsobesvär rapporteras i 

högre grad även hos dem som arbetat skift längre än tio år. 

Slutsats: Studien visar att arbetstiderna inverkar på individens sömnkvalitet. 

Företagshälsovården kan i det förebyggande och rådgivande arbetet informera och öka 

kunskapen om schemaläggning och vikten av återhämtning, vilket på sikt kan förhindra 

sömnstörningar och hälsobesvär. 
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Abstract 

 
Background: Shift work means work on irregular hours in the day, evening and night. 

Healthcare workers often work on a rotating shift schedule. This means that the working hours 

don`t follow a given order like morning, afternoon and night, but the shifts are mixed. This leads 

to an irregular circadian rhythm and too short time for recovery.  

Common problems related to shift work are lack of sleep, disturbed sleep and perceived fatigue, 

but individuals are also affected psychologically and socially, which can lead to health 

consequences. The individual adaption to a demanding shift schedule depends on the ability of 

coping. The occupational healthcare has a central role in health promotion and preventing illness 

by observing the relationships between work and health.  

Aim: The aim of the study is to survey the prevelence of disturbed sleep among healthcare 

workers scheduled with rotating shift work including nights.  

Method: The study was conducted as a non-experimental descriptive cross-sectional study with 

quantitative design. Data were collected by questionnaires at two independent hospital wards in 

south of Sweden. Data analysis was based on descriptive statistics which processing was done 

using bivariate and multivariate processing. 

Results: Sleeping disorders, impact on life and perceived health complaints are frequent in shift 

workers and are more common among younger people and those with the shortest employment 

and are more common among nurses than enrolled nurses. There was a higher prevalence of 

sleeping disorders and perceived health complaints among those who had more than ten years of 

shiftwork. 

Conclusion: The study shows that rotating shift work including night work, affects the sleeping 

quality. Occupational health services may offer prevention and consulting, pay attention to and 

inform about the importance of scheduling and recovery to eventually prevent sleeping disorders 

and health problems. 
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1. INLEDNING 
 

I Sverige arbetar var fjärde kvinna och var femte man skift eller har oregelbundna arbetstider och  

uppskattar att ca 300 000 människor arbetar natt minst en gång i månaden och lika många arbetar 

tidiga morgonskift (SBU, 2013). Att arbeta på oregelbundna tider är vanligt inom hälso- och 

sjukvården. Vårdförbundet uppskattar att 25 procent av dess medlemmar har skiftarbete som 

innebär att de växlar mellan dag-, kvälls- och nattskift (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). 

Vanliga problem vid skiftarbete kan vara sömnbrist, störd sömn och trötthet. Det är också vanligt 

att skiftarbetare sover för få timmar, vilket kan leda till hälsokonsekvenser 

(Stressforskningsinstitutet, u.å). SBU:s rapport från 2013 bekräftar sambandet mellan 

sömnstörningar och skiftarbete. Samhällskostnaderna för sömnstörningar uppskattas till ca 3 

miljarder kronor per år för läkarbesök, läkemedel, sjukskrivningar och produktionsbortfall (SBU, 

2010). Företagssköterskan ska verka för god omvårdnad i arbetslivet, vilket innefattar att 

identifiera och förebygga risker och olycksfall i arbetsmiljön så att människors hälsa främjas och 

bibehålls (SOU, 2011). Att undersöka förekomst av upplevda sömnstörningar, 

hälsokonsekvenser samt eventuell användning av sömnmedel hos sjukvårdspersonal som 

skiftarbetar är därför av intresse som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Sömn och sömnstörningar 
Sömn är livsviktigt, vi sover cirka en tredjedel av våra liv fördelat på cirka en tredjedel av varje 

dygn. Hjärnan och kroppen återhämtar sig under sömnen, de vanliga tankeprocesserna stängs ner 

så att hjärnans celler kan återhämta sig efter dagens intryck (Roos, 2013). En vuxen person 

behöver sex till nio timmars sömn per dygn. Variationen mellan de olika sömnstadierna regleras 

från djupt liggande delar i hjärnan och styrs av en biologisk klocka (SBU, 2013). 

Tillväxthormoner insöndras främst under sömnen och de stimulerar återuppbyggnaden av celler. 

Sömnstörningar kan störa denna process. Under sömnen reduceras fysiologiska funktioner, som 

till exempel ämnesomsättning, kroppstemperatur, hjärtfrekvens och blodtryck medan 

insöndringen av tillväxthormoner och immunsystemets aktivitet ökar (Toomingas, Mathiassen & 

Tornqvist Wigaeus, 2008). För att få en god sömn, som är tillräckligt lång för att komma in i 

djupsömn, vilket behövs för bland annat tillväxthormoner och immunförsvaret, rekommenderas 

att sovrummet är mörkt, svalt och tyst. Nedvarvning kan behövas för att hålla borta oro och 

stress (Stressforskningsinstitutet, u.å). 
 

Sömnen består av fem olika stadier, den djupa sömnen prioriteras alltid under den första delen av 

sömnen, drömsömnen även kallad REM-sömn släpps fram under sömnens andra halva 

(Toomingas et al., 2008). Sömnen ser inte likadan ut för alla människor. Den varierar beroende 

på individens förutsättningar och aktuella tillstånd. Vad som är normal sömn är därför svårt att 

definiera. Likadant är det med störd sömn, upplevelsen av sömnstörningar är individuell. SBU 

(2013) har i sin rapport om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar, samlat in människors 

upplevelser av störd sömn hos dem som sökt hjälp för sömnstörningar. De kom fram till att 

upplevelsen av störd sömn är otillräcklig sömntid, dålig sömnkvalitet, svårigheter att somna, 

uppvaknanden efter insomning, svårigheter att somna om eller uppvaknanden för tidigt på 
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morgonen. Dessa besvär kan kombineras på olika sätt (SBU, 2013). Kvaliteten på sömnen 

påverkas av hur länge personen varit vaken och när på dygnet personen sover eftersom den 

biologiska klockan med ämnesomsättning och hormoner är inställd på natt.  

 

Stress försämrar också sömnkvaliteten eftersom den gör oss uppvarvade, vilket gör att vi får 

svårt att somna. Enstaka sömnlösa nätter kan kroppen ta igen, men ständig stress ger sämre 

sömnkvalitet och kroppen får svårare att ta igen sömnbristen (Roos, 2013). Takahashi (2012) 

menar att sömnproblem ofta hör ihop med korttids- och långtidssjukfrånvaro. I längden kan för 

lite sömn leda till oförmåga att arbeta och även till förtidspensionering (Takahashi, 2012). I 

Stressforskningsrapporten refereras en undersökning av Åkerstedt från 2003, som visade att 

sömnen är huvudfaktorn för återhämtning. Kronisk sömnbrist eller kroniska sömnstörningar ökar 

risken för att drabbas av allvarlig ohälsa som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller depression 

(Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). Återhämtning handlar om mer än bara sömn, även vila och 

avkoppling har betydelse. Jensen, Kant, Van Amelsvoort, Nijhuis och Van den Brandts (2003) 

studie visade att skiftarbetare har ett större behov av återhämtning på lediga dagar jämfört med 

dem som arbetar dagtid åtta timmars arbetsdag. Den omedelbara effekten av skiftarbete är den 

minskade mängden sömn, med två till tre timmar mindre per dygn och sömnen är ytligare, vilket 

gör att personen känner sig mindre utvilad (Morshead, 2002). 
 

2.2 Cirkadisk rytm 
Cirkadisk rytm är vår biologiska klockas styrning, som styr sömn och vakenhet även kallad för 

vår dygnsrytm. Åkerstedt (2001) beskriver att klockan som reglerar vår dygnsrytm finns i den 

del av hjärnan som heter hypothalamus. Den har en nära koppling till synnerven och ögats 

näthinna. Ljuset, som träffar näthinnan används för att ställa vår biologiska klocka och driver vår 

fysiologi och psykologi med en 24-25 timmars rytm (Åkerstedt, 2001). Den biologiska klockan 

påverkas av omvärldens variation mellan ljus och mörker, där hormonet melatonin reglerar 

dygnsrytmen. Ju mindre ljus desto mer melatonin, som gör oss sömniga och att vi somnar (SBU, 

2013). Rytmen i alla våra fysiologiska processer når sitt maxvärde under eftermiddagen och är 

som lägst på sennatten. Exempel på det är kroppstemperaturen, som är som lägst kl 05 på 

morgonen. Vår motståndskraft är som lägst under sennatten, då sker också de flesta spontana 

födslar och även dödsfall (Åkerstedt, 2001). Dygnsrytmen går att påverka genom ljuset. 

Åkerstedt (2001) menar att om ögat utsätts för ljus före kl 05 leder det till att rytmen senareläggs. 

Kroppen kan anpassa sig med en till två timmar per dygn, därför kan vi anpassa oss till andra 

tidszoner och sommar-/vintertid. Vid skiftarbete är tiden för anpassning för kort för att ändra på 

sitt sömnmönster. En skiftarbetare ändrar ständigt på sin dygnsrytm, vilket gör att kroppen inte 

hinner anpassa sig. För att kunna senarelägga sin sömn med åtta timmar tar det sex dagar för den 

biologiska klockan att komma ifatt. Det förutsätter ljusexponering och sänggående vid samma 

tider (Åkerstedt, 2001). Genom att arbeta på oregelbundna tider hamnar kroppen i otakt med den 

biologiska dygnsrytmen, som är inställd på aktivering dagtid och deaktivering nattetid. Den 

typen av arbetspass hamnar därför i stark konflikt med de biologiska förutsättningarna för arbete. 

Det behövs två lediga dagar för att återhämta kroppens sömnrelaterade autonoma funktioner och 

minimera de hälsorisker, som finns i samband med ett snabbt roterande skiftschema (Chung, 

Kuo, Hsu, Chu, Chou & Yang, 2012). 

För att klara av skiftarbete behövs bra planering av sin sömn. Det behövs sju till åtta timmars 

ostörd sömn, men om det inte är möjligt kan fyra till fem sömncykler behövas, där en sömncykel 

är en och en halv timme, fyra sömncykler ger då sex timmars sömn. Detta speglar vår cirkadiska 
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rytm och minskar risken för potentiell sömnbrist. Genom att planera för en hälsosam sömn kan 

hälsokonsekvenserna på grund av sömnförlust minskas (Humphries, 2009). 
 

2.3 Tupplur 
För skiftarbetare kan tupplurar motverka sömnighet och öka arbetsförmågan under nattskiftet. 

Stressforskningsinstitutet (u.å.) säger att en tupplur på 30 minuter motsvarar cirka två timmars 

normal sömn. För en skiftarbetare är det mest effektivt att ta tuppluren så nära nattskiftet som 

möjligt. En tupplur får inte vara för lång, risken är då att uppvaknandet hamnar mitt i en 

djupsömnscykel, vilket leder till trögare uppvaknande eftersom hjärnan hunnit gå för långt ner i 

djupsömnen. Rekommendationen är fem till tio minuters insomningstid följt av 20 minuters 

sömn. För ett piggare uppvaknande rekommenderas en kopp kaffe före tuppluren eftersom det tar 

ca 20 minuter för koffeinet att få effekt (Lowden, u.å.). God sömn före ett nattskift har betydelse 

för prestation och vakenhet under skiftet. Studier visar också på positiva effekter för 

sjukvårdspersonal, som har planerade tupplurar på sitt nattskift. Vid långvarig vakenhet kan 

tuppluren ge bättre uppmärksamhet, beslutsfattande och främja vakenhet. Smith-Coggins, et al. 

(2006) visar i sin studie gjord på läkare och sjuksköterskor som arbetar på en akutavdelning, att 

en tupplur på 40 minuter på nattskiftet gjorde att de kunde behålla sin arbetsförmåga, vakenhet 

och humör genom hela arbetsskiftet. Resultatet visar att schemalagda nattliga tupplurar under ett 

nattskift kan ge värdefulla förbättringar för vårdpersonalen. Deras upplevelse av trötthet var 

mindre, reaktionsförmågan bättre och de kände sig mindre trötta i slutet av sina arbetspass. 

Arbetsförmågan var klart bättre än för dem som inte fick någon tupplur (Smith-Coggins, et al., 

2006). Tuppluren är effektiv för att minska på trötthet och förbättra prestationen på arbetet visar 

även stressforskningsrapportens granskning av tupplurens betydelse både före eller under 

arbetsskiftet (Kecklund et al., 2010).  
 

2.4 Arbetstidslagen 
Arbetstidslagen anger antalet arbetstimmar per dygn, vecka och år. Lagen tar upp regler 

angående nattvila, raster och pauser. Genom kollektivavtal kan delar eller hela lagen avtalas bort, 

men arbetsmiljöverkets praxis är att ett sådant avtal får gälla under högst ett år i taget, därefter 

ska ny ansökan göras. Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida att arbete nattetid är emot 

människans naturliga dygnsrytm, vilket medför ökade olycksrisker och trötthet. Arbetsordningen 

vid skiftarbete bör vara morgon, eftermiddag och sedan natt (Arbetsmiljöverket, 2014). För att 

kunna återhämta sig mellan två arbetsskift har alla arbetstagare i Sverige rätt till 11 timmars vila, 

den så kallade dygnsvilan. Dygnsvilan anger att alla arbetstagare ska ha 11 timmars 

sammanhängande ledighet vid varje 24 timmars period och då ska tiden mellan midnatt fram till 

klockan fem på morgonen ingå. Om det finns en period med flera nattskift kan det behövas en 

längre vila för att minska på negativa effekter av för lite sömn, som är en stressfaktor som kan 

leda till ohälsa (Arbetstidslagen 1982:673).    
 

2.5 Tidigare forskning om sömnstörningar och skiftarbete/rotationstjänst 
Upplevelser av sömnstörningar bland skiftarbetare är mycket vanligt och förekommer oftare hos 

dessa än hos dagarbetare (Åkerstedt, 2003; Drake et al., 2004). Med skiftarbete/rotationstjänst 

menas här schemalagda arbetstider, som delar upp 24 timmar i tre ungefärligt lika stora delar och 

som måste bemannas på en arbetsplats. Det innebär tidiga morgnar, eftermiddagar och nattarbete 
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(Åkerstedt, 2003). Med skiftarbetare menas här de som arbetar alla sorters arbetspass. 

Studier har visat att skiftarbete med inslag av nattarbete medför en 2-3 timmars förkortad sömn 

(Kecklund et al., 2010). Sömnstörningar som insomningsproblem, för tidigt uppvaknande, för få 

timmars sömn samt upplevelse av dålig sömnkvalitet är sådant som rapporteras hos skiftarbetare 

inom hälso- och sjukvården (Admi, Tzischinsky, Epstein, Herer & Lavie, 2008; Chan, 2009; 

Dorrian, Tolley, Lamond, van den Heuvel, Pincombe, Rogers & Drew, 2008; Flo, Pallesen, 

Akerstedt, Mageroy, Moen, Gronli & Bjorvatn 2013; Hsieh, Li, Chang, Lai, Wang & Wang 

2011; Takahashi et al., 2008). Även SBU:s rapport från 2013 bekräftar sambandet mellan 

skiftarbete och sömnstörningar och att det dessutom finns ett samband mellan minskad 

förekomst av sömnstörningar och de som slutat att arbeta skift (SBU, 2013). Flo et al. (2013) 

fann i sin studie att treskiftsarbetare har mer problem med sömnen än dem som ständigt arbetar 

natt. Sambandet är inte helt bekräftat menar Åkerstedt och Wright (2010) då en aspekt kan 

handla om att de som ständigt arbetar natt i högre grad har valt detta själva. Nattpass längre än 

tio timmar ökar också risken för att ofrivilligt somna under arbetet (Takahashi et al., 2008; 

Åkerstedt & Wright, 2010).  
 

2.6 Hälsoeffekter av skiftarbete 
Skiftarbetare rapporterar fler subjektiva hälsoproblem än dem som arbetar dag visar studier av 

Drake et al. (2004) och Waage et al. (2009). Kända hälsokonsekvenser av skiftarbete, funna i 

välkontrollerade studier granskade av Stressforskningsinstitutet, är ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar som magsår, bröstcancer samt en ökad risk för metabolt 

syndrom. Det metabola syndromet innebär högt blodsocker, högt blodtryck och höga blodfetter 

och kännetecknas av bukfetma (Kecklund et al. 2010). Enligt samma källa är kunskapen 

bristfällig kring om skiftarbete är en oberoende riskfaktor för att utveckla nämnda sjukdomar 

även om det finns starka indicier för detta. Det är troligt att andra riskfaktorer, som livsstil också 

påverkar.  

Andra konsekvenser av skiftarbete är en ökad risk för att begå misstag i arbetet till följd av 

trötthet. Dorrian et al. (2008) fann att sjuksköterskor var benägna att begå fler misstag och 

dessutom inte uppmärksamma andras på grund av trötthet nattetid. Dessutom fanns en ökad risk 

för incidenter i trafiken på hemväg från arbetet. I Stressforskningsinstitutets rapport (Kecklund et 

al. 2010) tas också upp risken för social stress vid skiftarbete. Svårigheter att upprätthålla sociala 

relationer då arbetstiderna ligger utanför de normala kan leda till isolering eller passivitet och 

kan medföra stress och på sikt depression och ohälsa, vilket också bekräftas i en studie av Drake 

et al. (2004).  

 

2.7 Tolerans för skiftarbete 
Enligt Kecklund et al. (2010) är det uppenbart att det finns individuella faktorer, som påverkar 

hur väl skiftarbetare tolererar sina arbetstider. I en longitudinell studie gjord på norska 

sjuksköterskor framkom att förmågan att hantera stress korrelerade positivt med att klara av 

skiftarbete (Saksvik-Lehouillier et al. 2012). En annan studie av Saksvik-Lehoullier et al. (2013) 

påvisade ingen skillnad i hur väl sjuksköterskor tolererar skiftarbete mellan dem som arbetat ett 

år jämfört med dem som arbetat sex år då båda sjuksköterskegrupperna påvisade stresstålighet. Å 

andra sidan menar Åkerstedt och Wright (2009) att äldre skiftarbetare (eller de med flera års 

erfarenhet av skiftarbete) är en selekterad grupp. De som trivs och mår bra fortsätter att arbeta 

skift till skillnad från dem som inte trivts eller kunnat handskas med sina arbetstider, de har fått 
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sluta. I Stressforskningsinstitutets rapport framkom sammanfattningsvis, att hos skiftarbetande 

äldre, kvinnor med småbarn, de som ansåg sig vara morgonmänniskor och individer med större 

sömnbehov än andra har svårare att tolerera skiftarbete. Hos äldre verkar dygnsrytmen ställa om 

sig till att, i 50-årsåldern, bli tidigarelagd. Detta innebär att dessa blir mer av morgonmänniskor. 

Kvinnor med småbarn tar ofta huvudansvaret för hem och barn, vilket skulle bidra till en mindre 

tolerans för skiftarbete menar Kecklund et al. (2010). Individer som kunde påverka arbetets 

innehåll, de med positiv inställning till arbetet och arbetstiderna samt de med flexibla sovvanor 

hade högre förmåga att tolerera skiftarbete (Kecklund et al. 2010; Axelsson, Åkerstedt, Kecklund 

& Lowden, 2003).  
 

2.8 Strategier för att tolerera skiftarbete 
Någon effektiv behandling av sömnstörningar, som beror på skiftarbete finns inte menar 

Åkerstedt och Wright (2009). Det mest logiska alternativet är förstås att sluta arbeta skift. När 

det alternativet inte existerar återstår några faktorer, som kan underlätta. Ett schema i 

medsolsrotation d.v.s. att arbeta först dag följt av kväll och sedan natt verkar ha något positiv 

effekt. Starkare evidens finns för vissa schemakonstruktioner som skall undvikas, som kort 

vilotid mellan passen t.ex. mellan kvälls- och dagskift. Flera nattskift i rad ackumulerar den 

sömnbrist som ofta uppstår och medför större problem (Kecklund et al, 2010; Åkerstedt & 

Wright, 2009). Skiftbyte mellan natt- och dagpasset innan klockan sju på morgonen bör undvikas 

eftersom studier visat att nattsömnen reduceras med nästan en timme för varje timme arbetets 

start tidigareläggs från klockan åtta (Åkerstedt, Ingre & Kecklund, 2012). Ljus under nattarbete 

motverkar sömnighet under arbetspasset, men starkt ljus precis före melatoninutsöndringens topp 

kan också senarelägga dygnsrytmen. Detta kan leda till att sömnen dagtid efter ett nattpass 

förlängs. Sömnmedel och melatonintabletter kan tänkas ha en positiv effekt på sömnens längd 

efter ett nattpass, men är ur en tillvänjnings- och beroendeaspekt tveksam som behandling. Det 

finns få studier som kartlagt användandet av sömntabletter hos skiftarbetare (Kecklund et al., 

2010). För att hantera den trötthet som uppstår under nattpass kan tupplurar och koffein verka 

uppiggande. Utbildning och rådgivning kring mat-, tränings- och sömnvanor till skiftarbetare kan 

medverka till större tolerans för ett krävande arbetsschema (Kecklund et al., 2010; Åkerstedt & 

Wright, 2009). 
 

2.9 Begreppet Coping 
Skiftarbete innebär en stresspåverkan på kroppen genom ökad trötthet, oregelbundet 

sömnmönster, matsmältningsproblem och försämrat hälsotillstånd (Morshead, 2002). En del som 

arbetar skift tolererar detta väl medan andra inte gör det. Waage et al. (2009) fann samband 

mellan sömnstörningar och vilka copingstrategier personen hade för att hantera skiftarbete. 

Skiftarbetare med sömnstörningar rapporterade låg poäng på copingförmåga. Coping är ett 

begrepp inom psykologin, som handlar om hur en person har förmåga att hantera stressfulla 

situationer. Enligt Lazarus och Folkmans (1984) definition så innebär coping “…constantly 

changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands 

that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person”. Lazarus och Folkman 

(1984) menar att coping är en process, som syftar till att antingen kunna hantera eller förändra 

det som orsakar stressen (problemfokuserad copingstrategi), eller att kunna reglera den 

känslomässiga aspekten av problemet (känslofokuserad copingstrategi). En problemfokuserad 

copingstrategi handlar om problemlösning i form av att definiera problemet, hitta alternativa 
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lösningar, väga för och emot för att till slut agera. En känslofokuserad copingstrategi har mer 

med känslomässig attityd att göra. Genom att ta avstånd, bagatellisera och distansera sig minskar 

den känslomässiga stressen. Den ena strategin utesluter inte den andra utan kan kombineras. 

Vilken copingförmåga en person har är beroende av många olika faktorer som t.ex. hälsa, energi, 

tidigare erfarenheter, existentiella övertygelser, socialt stöd och motivation. En person som inte 

mår väl och känner sig uttröttad har inte de grundläggande förutsättningarna för att hantera stress 

eller stressfulla situationer. Att få emotionellt stöd från andra är en viktig källa till att kunna 

hantera stress eller problem. Genom att kommunicera med andra blir problemet tydligare och 

lättare att definiera, vilket ökar förutsättningen för att kunna hitta en lösning (Lazarus & 

Folkman, 1984).  
 

2.10 Företagssköterskans roll vid mötet med skiftarbetare 
Författarna vill i denna studie se hur vårdpersonalens sömnvanor och livssituation påverkas av 

skiftarbete. Företagshälsovården har en central roll i att främja hälsa och förebygga ohälsa 

genom att se sambanden mellan arbete och hälsa. Arbetsvillkoren förändras ständigt, vilket 

ställer krav på kunskap om individers arbetsmiljö och dess betydelse för hälsan. 

Företagssköterskans specialområde är människan i arbetslivet, där ett helhetsperspektiv är viktigt 

genom att kunna identifiera områden som behöver förbättring, främja hälsa, förebygga sjukdom, 

lindra lidande och identifiera hälsorisker i arbetsmiljön (Riksföreningen för Företagssköterskor 

och Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sömnstörningar medför konsekvenser för den enskilde 

individen, för arbetsplatsen och därmed för arbetsgivaren. Det finns förutsättningar i 

arbetsmiljön, som är förknippade med låg förekomst av sömnstörningar och de som är 

förknippade med hög förekomst. Kunskap om vilka faktorer, som har betydelse för en god 

arbetsmiljö, samt stärker och underlättar en god sömn kan användas i det förebyggande arbetet 

(SBU, 2013). Genom fördjupad kunskap om skiftarbetes påverkan på sömnen kan 

företagssköterskan med sin helhetssyn främja hälsan för de skiftarbetare hon möter.  I en god 

arbetsmiljö ska de anställda själva känna till vilka risker som kan finnas och hur de ska arbeta för 

att undvika skador eller olyckor (Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Kunskapen om skiftarbete och hur det påverkar individen är ofta 

för liten, därför behövs fördjupad kunskap inom området skiftarbete och sömnstörningar (SBU, 

2013). Företagssköterskor möter flera olika yrkesgrupper, som arbetar på oregelbundna tider. 

Studien kan användas i det förebyggande arbetet vid utbildning och rådgivning kring livsstil och 

förbättrade sömnvanor. För att klara av ett krävande skiftschema på bästa sätt behöver individen 

kunskaper om hur ohälsa kan förebyggas genom bättre sömnvanor, men även arbetsledning och 

organisation kan underlätta genom att skapa förutsättningar i arbetsmiljön. Som ett led i ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete kan kunskapen om förekomst av störd sömn och vad som 

påverkar sömnen ge underlag för åtgärder, som främjar en god arbetsmiljö trots krävande 

skiftschema. Mer kunskap behövs inom området sömnstörningar för skiftarbetare.  
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3. SYFTE 
 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av störd sömn hos vårdpersonal med 

rotationstjänst som inkluderar nattarbete. 

 

 3.1 Frågeställningar 

· Upplever vårdpersonalen att deras sömnvanor påverkas av rotationstjänstgöring? 

· Upplever vårdpersonalen hälsokonsekvenser vid rotationstjänstgöring? 

· Upplever vårdpersonalen att livssituationen påverkas på grund av störd dygnsrytm?  

· Hur stor andel trivs med att arbeta rotation? 

· I vilken utsträckning behövs sömnmedel för att kunna sova? 
 

 

4. METOD 
 

Studien genomfördes som en icke experimentell deskriptiv tvärsnittsstudie av kvantitativ design. 

Data erhölls via enkät (bilaga 1). Enkäter används ofta vid icke experimentella studier och har 

som syfte att samla information om prevalens, fördelning och olika variablers påverkan inom en 

population. En enkät samlar information om en grupp människor, som svarar på en serie frågor 

bestämda av forskaren (Polit & Beck, 2012). Studien har genomsyrats av ett deduktivt 

förhållningssätt, som innebär att frågeställningarna baserats på tidigare forskning och kunskap 

(Henricson, 2012). 

 

4.1 Urval 
De personer som tillfrågades om deltagande i denna studie arbetar på två slutenvårdsavdelningar 

på två sjukhus i södra Sverige och valdes ut genom bekvämlighetsurval. På de utvalda 

avdelningarna gjordes en totalundersökning utifrån inklusionskriterierna, som för respondenterna 

var att de arbetar som sjuksköterskor eller undersköterskor enligt rotationsmodellen, dvs. både 

dag, kväll och natt-tjänstgöring. De skall dessutom ha arbetat i minst två år enligt 

rotationsmodellen. Långtidssjukskrivna, föräldralediga eller andra med långvarig frånvaro vid 

tiden för enkätens utskick exkluderades. Antalet som gavs möjlighet att medverka uppgick till 73 

personer.  
 

4.2 Datainsamling 
Data erhölls med hjälp av en enkät om 20 strukturerade frågor kring sömn och hälsa, där sex 

kompletterades med öppna svar. Tillstånd att få genomföra studien erhölls av de aktuella 

verksamhetscheferna och hjälp med att, utifrån inklusionskriterierna, distribuera enkäterna till 

deltagarna gjordes tillsammans med vårdenhetscheferna. Grunden till enkäten utgjordes av en 

redan befintlig nattarbetarenkät utarbetad av arbets- och miljöenheten i Jönköpings läns landsting 

vars tillstånd inhämtades att få använda denna. Ur den redan befintliga enkäten hämtades tio  

frågor som modifierades något för att passa studiens syfte och populationsurval. Efter 

operationalisering konstruerades åtta nya frågor av författarna. Operationalisering innebär att 

frågeområden bryts ner till konkreta frågor (Ejlertsson, 2005). I kvantitativ forskning används 

begreppen reliabilitet och validitet. Dessa begrepp handlar om hur tillförlitlig och giltig 
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kvantitativ forskning anses vara. Hur frågorna är utformade i en enkät är viktigt. Enkla frågor 

med vanliga ord så att respondenterna uppfattar frågorna på samma sätt ger en hög reliabilitet. 

Validiteten i en enkät handlar om att frågorna verkligen ger svar på det som avses 

(innehållsvaliditet, face validity) (Trost, 2012; Polit & Beck, 2012; Henricsson, 2012). För att 

stärka studiens validitet och reliabilitet utfördes en pilotstudie och efter denna lades ytterligare 

två frågor till samt några få språkliga justeringar. Syftet med en pilotstudie är att få veta om 

frågorna uppfattas så som konstruktörerna tänkt eller om något svarsalternativ saknats (Ejlertson, 

2005). I pilotstudien deltog tio personer, som fick komma med konstruktiva synpunkter på 

frågorna i närvaro av författarna. Att vara närvarande är en fördel för att finna problem i 

frågeformuleringarna enligt Ejlertson (2005). Pilotdeltagarna var personer, som av olika 

anledningar inte uppfyllde inklusionskriterierna för studien, men som arbetade som 

sjuksköterskor eller undersköterskor på de slutenvårdsavdelningar som skulle studeras. Enligt 

Ejlertsson (2005) så bör pilotstudien genomföras på personer som ligger så nära den ursprungliga 

populationen som möjligt.  

Av den slutliga versionen delades 73 enkäter ut mellan den första och den tionde februari 2014. 

Ett missivbrev följde med enkäten där syftet med undersökningen och information till deltagarna 

fanns med (bilaga 2). Enligt Trost (2012) skall en mängd saker tas i beaktande när ett missivbrev 

skall utformas, som t.ex. att det inte skall vara alltför långt, inte innehålla förkortningar, men 

innehålla garanti om konfidentialitet. En påminnelse sändes ut efter sju dagar och genererade sju 

ytterligare svar. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 92 %.  
 

4.3 Databearbetning och analys 
Analysen baseras på deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik används när data summeras och 

beskrivas, där syftet med deskriptiva studier är att beskriva förekomsten av ett beteende eller 

tillstånd (Polit & Beck, 2012). Bearbetningen började med att varje frågeformulär fick ett 

nummer, detta för att kunna gå tillbaka och rätta vid inläsningsfel. Numret är inte ett 

identitetsnummer för respondenten utan ett nummer för att kunna identifiera formuläret (Trost, 

2012). Enkäterna fördes därefter in i kolumner i dataprogrammet Excel. Varje vertikal kolumn 

representerade en fråga ur enkätformuläret och varje enkäts löpnummer fick en egen horisontell 

rad. Varje rad bestod på så sätt av ett frågeformulär. Rådata kunde nu föras in från varje enkät. 

Totalt insamlades 67 stycken enkäter vilket blev 67 rader i dataprogrammet. Därefter gjordes 

kontroll och rättning för att upptäcka fel vid registreringen av enkäterna. Kontroll av materialet 

behöver göras innan bearbetningen av resultatet påbörjas (Olsson & Sörensen, 2012). Efter 

kontroll av det inlästa materialet bearbetades materialet genom univariat-, bivariat- och 

multivariatbearbetning. Univariatbearbetning är när varje fråga ur enkäten visar fördelningen av 

den frågans svarsalternativ. Bivariatbearbetning är när enkätfrågorna paras ihop, den univariata 

datan bearbetas då parvis, en fråga med en annan. Multivariatbearbetning gjordes när tre eller 

flera frågor ville paras ihop (Olsson & Sörensen, 2012). Forskning handlar ofta om sambanden 

mellan två eller flera variabler, deskriptiv statistik där bivariata data används beskriver sådana 

samband (Polit & Beck, 2012). De öppna svarsalternativen antecknades och jämfördes. De mest 

framträdande svaren användes för att stödja den insamlade datan. Svaren redovisades i text under 

tillhörande rubrik i resultatet. För att på ett enkelt och beskrivande sätt redovisa resultaten av 

databearbetningen användes procent, som redovisades i tabeller eller i grafiska figurer vilka 

illustrerar fördelningen. Contingency tabell/ Korstabell används vanligtvis för att illustrera 

bivariata data. Det innebär att två variabler analyseras i förhållande till varandra för att visa på ett 

samband (Polit & Beck, 2012). En sådan tabell illustrerar dels antalet individer i en subgrupp 
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som ett n-värde och dels fördelningen i procent, där 100 % är alla i en subgrupp. Fördelningen 

och samband kan lättare ses och kombineras. 
 

4.4 Etiska överväganden 
Risker som deltagandet kan medföra 

En etisk princip, som forskare har skyldighet att rätta sig efter är skyldigheten att minimera skada 

och obehag för dem som deltar i studien. Forskare har en skyldighet att undvika, förebygga och 

minimera skada i studier som involverar människor (Vetenskapsrådet, 2014). Deltagarnas 

medverkan i studien måste vara nödvändig för att uppnå vetenskapliga mål med studien (Polit & 

Beck, 2012). Med skada menas fysisk, emotionell, social eller finansiell skada på människor. 

Studien har inte inneburit någon risk för fysisk eller finansiell påverkan. Däremot kan en 

emotionell risk finnas. Deltagarna kan till exempel uppfatta frågor om deras personliga åsikter, 

svagheter eller rädslor som störande. För att undvika sådan risk för skada hade deltagaren rätt att 

inte svara på en fråga. De hade också rätt att utan motivering välja att hoppa av från studien när 

de ville. Enligt Polit och Beck (2012) ska deltagarens rätt till självbestämmande respekteras 

enligt den andra etiska principen respekt för mänsklig värdighet. Att delta i enkätundersökningen 

var frivilligt. 

All forskning kan innebära risker, men i många fall är risken minimal. Med minimal risk menas  

att risken att delta inte är större än den de utsätts för i dagliga livet (Polit & Beck, 2012). 

Forskarna anser att risken att delta i enkätundersökningen var minimal. Medverkan i enkäten var 

frivillig och anonym. Studier som involverar människor ska alltid värna om integritet och deras 

data ska vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2014). I denna studie använde författarna sig av 

implied consent som betyder att medgivandet är underförstått. Med detta menas att den som 

deltog gav sitt medgivande till att medverka genom att fylla i enkäten som var frivillig och 

anonym. 
 

  

5. RESULTAT 

5.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 
Enkäten delades ut till 73 personer på två olika slutenvårdsavdelningar, där 67 valde att svara.  

På den ena arbetsplatsen arbetade 67 % och på den andra 33 %. Undersökningsgruppen utgjordes 

av 73 % sjuksköterskor och 27 % undersköterskor. Majoriteten av respondenterna var i åldern 

45-54 år och hade arbetat mer än 10 år enligt rotationsmodellen (Tabell 1) (Figur 1).  
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Tabell 1. Ålders- och befattningsfördelning bland rotationsarbetande personal (n=67)på 

vårdavdelningar. 

  Sjuksköterska Undersköterska Totalt 

Ålder (år) 
(n=49) (n=18) (n=67) 

% % % 

25-34 12 0 9 

35-44 33 56 39 

45-54 43 44 43 

>=55 12 0 9 
 

 

 

 

  

Figur 1. Arbetade år hos rotationsarbetande personal (n=67) på vårdavdelningar. 

 

  

Övervägande del av respondenterna bor tillsammans med annan vuxen och barn (Figur 2). I 

undersökningsgruppen hade nio respondenter småbarn under sex år. 

 

 

 

18 % 

24 % 

58 % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

2-4 5-10 mer än 10 år 



11 
 

 

 

Figur 2. Familjesituation hos rotationsarbetande vårdpersonal (n=67). 

 

 

  

Under perioder med dagarbete arbetade 67 % heltid och under sina nattperioder arbetade 39 % 

heltid.  Av de som arbetade heltid både dag- och nattperioder var 43 % sjuksköterskor och 28 % 

undersköterskor.  Av det totala antalet respondenter som arbetade heltid både dag och natt hade 

majoriteten arbetat mer än tio år. 
 

5.2 Upplevelse av rotationsarbete 
Fler undersköterskor än sjuksköterskor trivdes med rotationsarbete (Figur 3 och 4). Av de som 

trivts mycket eller ganska bra med rotationsarbete var 77 % undersköterskor och 49 % 

sjuksköterskor. 
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Figur 4. Upplevelse av trivsel med rotationsarbete hos sjuksköterskor (n=49). 

 

 

 

 

Figur 3. Upplevelse av trivsel med rotationsarbete hos undersköterskor (n=18). 

 

De respondenter som ansåg att återhämtningstiden sällan eller aldrig var tillräcklig mellan 

arbetspassen var 61 %. De som upplevde att de sällan eller aldrig får tillräckligt med sömn före 

nattskift uppgick till 51 % (Tabell 2) och 52 % upplevde att de sällan eller aldrig får tillräckligt 

med sömn efter nattskiften (Tabell 3). De som upplevde att de sällan eller aldrig får tillräckligt 

med sömn på lediga dagar var 31 % (Tabell 4). 
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Tabell 2. Upplevelse hos vårdpersonal gällande tillräckligt med sömn före nattskift.  

  Sjuksköterskor Undersköterskor Totalt 

  (n=49) (n=18) (n=67) 

  % % % 

Alltid 10 28 15 

Ofta 31 44 34 

Sällan 49 28 43 

Aldrig 10 0  7 

 

 

 

Tabell 3. Upplevelse hos vårdpersonal (n=67) gällande tillräckligt med sömn efter nattskift.  

  Sjuksköterskor Undersköterskor Totalt 

  (n=49) (n=18) (n=67) 

  % % % 

Alltid 6 22 10 

Ofta 31 56 37 

Sällan 41 17 34 

Aldrig 22 6 18 

 

 

 

Tabell 4. Upplevelse hos vårdpersonal (n=67) gällande tillräckligt med sömn på lediga dagar. 

  Sjuksköterskor Undersköterskor Totalt 

  (n=49) (n=18) (n=67) 

  % % % 

Alltid 6 28 12 

Ofta 57 56 57 

Sällan 33 17 28 

Aldrig 4  0 3 
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5.3 Förekomst av störd sömn och hur vårdpersonals sömnvanor påverkas 
Hela 94 % av alla respondenter upplevde någon gång störd sömn på grund av sina arbetstider 

(Tabell 5). Av de som ofta eller alltid upplevde störd sömn var 76 % sjuksköterskor och 44 % 

undersköterskor . 
 

 

Tabell 5. Åldersfördelning och upplevelse av störd sömn hos rotationsarbetande vårdpersonal 

(n=67). 

  25-34 år 35-44 år 45-54 år >=55 år  Totalt 

  (n=6) (n=26) (n=29) (n=6) (n=67) 

  % % % % % 

Aldrig 0  4 10 0  6 

Sällan 17 35 17 33 25 

Ofta 67 38 59 33 49 

Alltid 17 23 14 33 19 
 

 

Fler deltidsarbetande (78 %), än heltidsarbetande (69 %) respondenter under perioder med 

nattarbete, upplevde ofta eller alltid störd sömn (Figur 5). Mest sömnstörningar hade de 

respondenter som arbetat kortast tid följt av de som arbetat längst (Figur 6). 

 

 

 

Figur 5. Fördelning av sömnstörningar i förhållande till hel- eller deltidsarbete under nattperiod 

hos rotationsarbetande vårdpersonal (n=67). 

 

5 % 

17 % 

51 % 

27 % 

8 % 

23 % 

42 % 

27 % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Aldrig Sällan Ofta Alltid 

Deltid Heltid 



15 
 

 

  

Figur 6. Fördelning av sömnstörningar i förhållande till antalet arbetade år hos 

rotationsarbetande vårdpersonal (n=67). 

 
 

På en öppen fråga om på vilket sätt man upplever störd sömn på grund av sina arbetstider 

framkommer problem att anpassa sig till olika dygnsrytmer, att ”ställa om”. Många upplever 

också ett för tidigt uppvaknande och därmed för få timmars sömn samt en generellt dålig 

sömnkvalité. 

 
 

5.4 Hälsokonsekvenser av rotationsarbete 

Fler sjuksköterskor (59 %) än undersköterskor (11 %) upplevde psykiska problem på grund av 

arbetssättet att rotera. På en öppen fråga över hur psykiska besvär yttrade sig framkom 

upplevelse av en allmän orkeslöshet, trötthet, dåligt humör, svårigheter att koncentrera sig, 

nedstämdhet och ångest. 

Fler sjuksköterskor (61 %) än undersköterskor (33 % ) angav också fysiska problem på grund av 

arbetssättet att rotera. På en öppen fråga om hur fysiska besvär yttrade sig framkom att de 

vanligaste besvären är trötthet, huvudvärk, mag- och tarmbesvär, hjärtklappning, yrsel och 

kroppslig värk. Psykiska och fysiska problem förekom minst hos dem som arbetat fem till tio år 

(Tabell 6 och 7). 
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Tabell 6. Psykiska besvär hos rotationsarbetande vårdpersonal (n=67) i förhållande till arbetade 

år. 

  2-4 år 5-10 år mer än 10 år Totalt 

  (n=12) (n=16) (n=39) (n=67) 

  % % % % 

Nej 50 75 46 54 

Ja 50 25 54 46 

 

 

 

Tabell 7. Fysiska besvär hos rotationsarbetande vårdpersonal (n=67) i förhållande till arbetade 

år. 

  2-4 år 5-10 år mer än 10 år Totalt 

  (n=12) (n=16) (n=39) (n=67) 

  % % % % 

Nej 42 63 41 46 

Ja 58 38 59 54 
 

 

Fler än hälften (54 %) av alla respondenter använde tupplurar som återhämtning före, under eller 

efter nattskift eller på lediga dagar. Av dem som har arbetat mer än tio år enligt 

rotationsmodellen, använde 56 % tupplurar som återhämtningsmetod. Hela 72 % av dem som 

brukar ta tupplurar, tar dessa före nattskiftet och 53 % gör det under nattskiftet. Fler 

sjuksköterskor (59 %) än undersköterskor tog tupplurar. 

  

 

5.5 Upplevelse av påverkad livssituation på grund av störd dygnsrytm 
De respondenter (87 %) som angett att de hade sömnstörningar upplevde att det påverkade deras 

livssituation i någon utsträckning (Figur 7). Fler sjuksköterskor (67 %) än undersköterskor (33 

%) upplevde att livssituationen påverkades ganska mycket eller mycket. Av dem som angett 

sömnstörningar upplevde de respondenter som är i åldern 55 – 60 år samt de som arbetat mer än 

tio år, mest påverkan på livssituationen (Tabell 8 och 9). 
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Figur 7. Upplevelse av sömnstörningars påverkan på livssituationen hos rotationsarbetande 

vårdpersonal (n=67). 

  

 

 

 

 

Tabell 8. Upplevelse av hur mycket sömnstörningar påverkar livssituationen per åldersgrupp hos 

rotationsarbetande vårdpersonal (n=67). 

  25-34 år 35-44 år 45-54 år >=55 år  Totalt 

  (n=6) (n=26) (n=29) (n=6) (n=67) 

 

% % % % % 

Inte alls  0 12 21  0  13 

Lite 50  35 17  33  28 

Ganska mycket 50  38  59  50  49 

Mycket  0  15  3  17  9 
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Tabell 9. Upplevelse av hur mycket sömnstörningar påverkar livssituationen i förhållande till 

antalet arbetade år hos rotationsarbetande vårdpersonal (n=67).  

  2-4 år 5-10 år mer än 10 år Totalt 

  (n=12) (n=16) (n=39) (n=67) 

 

% % % % 

Inte alls  0  25  13  13  

Lite 50  31  21  28  

Ganska mycket 25  38  62  49  

Mycket  25  6  5  9  
 

 

 

På en öppen fråga om på vilket sätt livssituationen påverkas på grund av störda sömnvanor 

framkom att den vanligaste upplevelsen handlar om att man är lättirriterad vilket man upplever 

går ut över familjen. Brist på energi leder till att man upplever sig osocial och initiativlös. 
  

 

 

5.6 Användande av sömntabletter  
De som svarade att de använde sömntabletter vid något tillfälle för att kunna sova uppgick till 12 

%. Alla dessa var sjuksköterskor. 
 

 

6. DISKUSSION 
 

En person som upplever trötthet eller har smärta har inte möjlighet att utföra sitt arbete på ett 

optimalt sätt, både kvalitet och kvantitet blir lidande. Tröttheten är en mental belastningsfaktor, 

för hög mental belastning är skadligt för hälsan precis som vid fysisk överansträngning. 

(Toomingas, Mathiassen & Tornqvist Wigaeus, 2008). 
 

6.1 Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en icke experimentell deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ 

design som metod. Syftet var att kartlägga förekomsten av störd sömn hos vårdpersonal som 

arbetar enligt rotationsmodellen. En deskriptiv tvärsnittsstudie används då egenskaper hos en 

utvald grupp människor vill beskrivas (Olsson & Sörensen, 2012). Deskriptiva undersökningar är 

vanligtvis kvantitativa. Fördelen med denna metod är att den beskriver aktuell upplevelse eller 

egenskap, där sambanden kan beskrivas (Polit & Beck, 2012).  Däremot kommer inte 

kausaliteten i studien fram, det vill säga orsaken bakom sambanden. Urvalet var 

bekvämlighetsurval för populationen vårdpersonal som arbetar enligt rotationsmodell. 
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Bekvämlighetsurval är när en grupp som finns lättillgänglig används. Nackdelen blir då att vald 

studiegrupp inte kan representera alla människor ur vald population. Det krävs stora resurser för 

att studera alla medlemmar i en population (Polit & Beck, 2012). Fördelen är att svarsfrekvensen 

vanligtvis blir hög vid bekvämlighetsurval. Svarsfrekvensen var hög vilket kan förklaras av att 

ämnet är angeläget för de som arbetar rotation men också att författarna var kända för 

studiedeltagarna. Författarna hade även en egen förförståelse och har arbetat enligt 

rotationsmodellen själva, detta kan ha påverkat tolkningen av resultaten. För att undvika bias och 

stärka att resultatet är representerbart för en större andel ur den valda populationen kan deltagare 

ur flera liknande platser få delta (Polit & Beck, 2012). Studien genomfördes därför på två olika 

sjukhus, vid två oberoende vårdavdelningar i södra Sverige, där samtliga deltagare som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande. Detta stärker att resultatet kan 

representera en allmän uppfattning för den valda populationen. Data samlades in via en enkät. 

Att utarbeta en egen enkät är tidskrävande och kräver erfarenhet och kunskap av den som gör 

det. Istället användes frågor ur en redan befintlig enkät (ej publicerat material) där några frågor 

modifierades och några frågor lades till för att passa studiens syfte. I den tänkta 

undersökningsgruppen fanns det få män och för att de skulle förbli anonyma valde författarna att 

ta bort frågan om kön i enkäten. Då författarna saknade förkunskap i hur en enkät utformas och 

för att stärka enkätens reliabilitet och validitet (Polit & Beck, 2012), gjordes en pilotstudie. En 

pilotstudie är till för att förfina och förbättra studiens resultat. Genom att identifiera störande 

variabler i undersökningen kan forskaren lära sig av det och undvika ett kostsamt fiasko (Polit & 

Beck, 2012). Pilotstudien var användbar och ett par frågor formulerades om och några frågor 

lades till för att enkäten på ett bättre sätt skulle svara mot studiens syfte. Validiteten (Trost, 2012; 

Polit & Beck, 2012; Henricson, 2012) stärktes på så sätt genom att frågorna blev mer 

lättförståeliga och författarna fick en första inblick av resultatet genom pilotstudien. 

Distrubutionen och hanteringen av de insamlade enkäterna skedde på liknande sätt av författarna, 

vilket stärkte reliabiliteten trots att undersökningen utfördes vid två olika sjukhus. Reliabiliteten 

stärktes även av att hanteringen av de insamlade enkäterna gjordes noggrant och på ett 

systematiskt sätt för att undvika att data kunde gå förlorad. Resultatet visade på samstämmighet i 

utfallet från enkäterna, liknande svar från respondenterna trots att mätningarna gjordes på två 

olika vårdavdelningar, stärker reliabiliteten (Polit & Beck, 2012) av mätningen.  

I enkäten förekom frågor med flera svarsalternativ och vissa av frågorna kompletterades med 

öppna följdfrågor. Öppna frågor ger värdefulla synpunkter och är användbara när resultatet ska 

tolkas och analyseras (Trost, 2012). Författarna kunde med hjälp av de öppna svarsalternativen 

se likheter i upplevelsen kring sömnstörningar och dess fysiska och psykiska påverkan. Detta 

stärker resultatets samlade bild av en allmän uppfattning, som kan appliceras på liknande 

yrkesgrupper. Nackdelen med öppna frågor är att de tar tid och är svåra att analysera. 

Studiedeltagarna är inte alltid villiga att skriva med egna ord då det är lättare att kryssa för ett 

givet svarsalternativ, samtidigt som slutna frågor inte alltid stämmer överens med respondentens 

åsikter. En öppen följdfråga kan då lämna utrymme för att svara fritt på frågan (Polit & Beck, 

2012).  

 

Materialet bearbetades i dataprogrammet Excel för att få fram rådata, som därefter kunde 

kombineras genom univariat-, bivariat- och multivariatbearbetning. Utifrån bearbetningen kunde 

författarna utläsa samband och kartlägga fördelningen av resultaten. Resultaten redovisades som 

deskriptiv statistik med procentfördelning och illustrerades med hjälp av tabeller eller grafiska 

figurer. Fördelen med deskriptiv statistik där bivariat- eller multivariatbearbetning används, är att 
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förhållandet mellan två variabler kan beskrivas och illustreras för att på så sätt visa på ett 

samband (Polit & Beck, 2012). Nackdelen med icke experimentell deskriptiv statistik är att den 

beskriver en begränsad population vid ett tillfälle. För att få fram förändringar över tid på 

gruppnivå behöver det göras upprepade tvärsnittsstudier på samma grupp då förändringar hos 

gruppen kan ses. Alternativt är att följa individer över tid som vid longitudinella studier. För att 

kunna visa på orsakssambanden, kausaliteten, behövs en experimentell studie med individer i 

randomiserade grupper göras (Olsson & Sörensen, 2012).  

Bortfallsanalys rekommenderas vid bearbetning av data. Bortfallsanalys behöver inte göras om 

svarsfrekvensen är hög. Svarsfrekvensen var mycket hög i studien, av totalt 73 utdelade enkäter 

samlades 67 enkäter in. Svarsfrekvensen var på 92 %. Därför ansågs bortfallsanalys vara av liten 

betydelse. Handledaren granskade kontinuerligt materialet för att på ett objektivt sätt kunna 

vägleda författarna genom arbetets olika faser.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av sömnstörningar hos skiftarbetare, 

eventuell påverkan på livssituationen och hälsokonsekvenser av skiftarbete samt användandet av 

sömnmedel. 

6.2.1 Sömnstörningar 

Resultatet visar att sömnstörningar i någon utsträckning förekommer hos 94 % av skiftarbetarna 

vilket bekräftas av SBU:s rapport från 2013, som beskriver sambandet mellan skiftarbete och 

förekomst av sömnstörningar. Däremot påvisas ingen ökad förekomst av sömnstörningar med 

ökad ålder vilket framkom i studie av Chan (2009). I denna studie var sömnstörningar vanligare 

hos de yngre. Antalet individer i denna grupp (25-34 år) var få, men resultatet stärks av en studie 

av Hsieh et al. (2011), som fann att yngre skiftarbetande sjuksköterskor hade sämre sömnkvalitet 

än äldre. Enligt Stressforskningsinstitutet rapport från 2010, finns det studier som antyder att 

unga tål sömnbrist sämre och att de yngsta skiftarbetarna i större utsträckning rapporterade mer 

utmattning och sämre återhämtning (Kecklund et al., 2010).  De yngre respondenterna i denna 

studie tillhör inte de som har flest småbarn, vilket annars skulle kunna förklara utfallet. Enligt 

SBU (2013), är de med småbarn en grupp som sämre tolererar skiftarbete. 

Antalet arbetade år i förhållande till sömnstörningar följer resultatet över ålder och 

sömnstörningar. Mest sömnstörningar har de som arbetat kortast tid, 2-4 år, för att sedan minska i 

gruppen som arbetat 5-10 år och till slut öka hos de som arbetat längst (>10 år). Sömnstörningar 

var vanligare hos sjuksköterskor än hos undersköterskor. Att sömnstörningar är vanligare bland 

sjuksköterskor än undersköterskor kan bero på det ökade ansvar som följer med yrkesrollen. 

Enligt SBU:s rapport (2013) finns det samband mellan höga arbetskrav och förekomst av 

sömnstörningar. Sjuksköterskor arbetar dock heltid i större utsträckning även under den tid de 

arbetar natt, men de som rapporterar mest sömnstörningar arbetar deltid.  
 

6.2.2 Påverkan på livssituationen 

En hög andel (87 % ), av de som uppger att de har sömnstörningar till följd av arbetet, upplever 

att det påverkar deras livssituation i någon utsträckning. Över häften av respondenterna som 

anger sömnstörningar tycker att deras livssituation påverkas ganska mycket eller mycket. Det 

som framkommer som problem handlar till stor del om svårigheter att orka ta sociala initiativ och 

att delta i sociala aktiviteter. Detta stöds av Stressforskningsinstitutets rapport från 2010, som 

bekräftar att familjelivet ofta påverkas negativt av skiftarbete. Balansen mellan arbete och fritid 
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blir ojämn och arbetstiderna verkar inkräkta på det sociala umgänget (Kecklund et al., 2010). 

Återhämtningstiden upplevs ofta som för kort mellan arbetspassen vilket leder till att sömn och 

vila prioriteras före socialt umgänge på lediga dagar. Sjuksköterskor upplever mer påverkan på 

livssituationen än undersköterskor, men det är också fler sjuksköterskor som upplever 

sömnstörningar, vilket kan ses som en förklaring. De som arbetat mer än 10 år upplever mest 

påverkan på livssituationen, vilket kan förklaras med att de också upplever mest sömnstörningar. 
  

6.2.3 Hälsokonsekvenser av skiftarbete 

Ungefär hälften av alla respondenter upplever psykiska eller fysiska besvär på grund av sina  

arbetstider. Resultatet följer mönstret över upplevda sömnstörningar, d v s de som arbetat  

kortast tid, tillsammans med de som arbetat längst upplever mest besvär. Upplevelser som  

depression, ångest, trötthet, mag- tarmbesvär, huvudvärk och hjärtklappning hos skiftarbetare  

stämmer väl med tidigare studier av Chan (2009), Drake et al. (2004), Waage et al. (2009) och  

Hsieh et al.(2011). Betydligt fler sjuksköterskor än undersköterskor upplever psykiska besvär. I 

studien av Hsieh et al. (2011) fann man att sjuksköterskor med sömnstörningar rapporterade mer 

besvär med ångest och depression. Detta stödjer resultatet då sjuksköterskorna rapporterar mer  

sömnstörningar än undersköterskorna även i denna studie. Över hälften av respondenterna 

upplever att återhämtningstiden är för kort mellan arbetspassen. Chung et al. (2012) studie visar 

att minst två dagars sammanhängande ledighet behövs för sjuksköterskor som arbetar roterande 

treskift för att återställa kvaliteten på deras nattsömn till samma kvalitet som för dagtidsarbetande 

sjuksköterskor. Chung, et al. (2012) studie visade även att fördelningen av ledig tid mellan 

skiften kan förbättra de sömnrelaterade effekterna på kroppen. Skiftarbetare är mer sårbara för 

skadliga hälsoeffekter än dagtidsarbetare. Därför bör skiftscheman förbättras för att minimera 

hälsorisker. Att få tillräckligt med sömn efter nattpass verkar upplevas mest problematiskt. Över 

hälften av respondenterna använder sig av tupplurar som återhämtning, och till största delen inför 

ett nattpass, vilket stämmer väl överens med studien av Axelsson et al. (2004). Sjuksköterskor 

använder sig i större utsträckning av tupplurar, men är också den grupp som trivs sämst med 

arbetstiderna. Resultatet går emot tidigare studieresultat av Axelsson et al. (2004), där det 

framkom att användandet av tupplurar inte skiljde sig åt mellan grupper som var nöjda med 

arbetstiderna och de som inte var det.  Att använda sig av tupplurar verkar ha en positiv effekt på 

vakenheten under nattpass (Kecklund et al., 2010), men verkar inte ha någon större effekt på 

upplevda problem på längre sikt hos dem som är missnöjda med arbetstiderna 

(Axelsson et al., 2004). 

Över hälften av alla respondenter trivs ganska bra eller mycket bra med skiftarbete trots att  

nästan 70 % alltid eller ofta upplever störd sömn och över 50 % upplever fysiska och psykiska 

besvär på grund av sina arbetstider. Att så många skiftarbetare ändå trivs med sina arbetstider  

stämmer väl överens med tidigare gjorda studier (Axelsson et al., 2004; Kecklund et al., 2010;  

SBU, 2013). Li och Lamberts (2008) studie visade att effektiva copingmetoder hade betydelse 

för arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor. Användningen av mer problemfokuserade 

copingmetoder visade sig bidra till bättre arbetstillfredställelse, medan känslofokuserad coping 

relaterade till låg arbetstillfredsställelse, såsom arbetsbelastning, övervakning, belöningar, 

arbetets art, kommunikation, självdistraktion, humor, acceptans, självanklagelser, förnekelse och 

ventilering. Arbetstillfredsställelse är viktigt för att kunna utföra en vård med god kvalitet och 

vilja stanna kvar inom vårdyrket. Sjuksköterskor som är nöjda med sitt jobb stannar kvar och 

levererar god kvalitet i vården. Effektiva copingmetoder kan vara till hjälp för sjuksköterskor.  

Enligt Stressforskningsinstitutets rapport (Kecklund et al., 2010), finns det dock ett tydligt  
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samband mellan attityd till arbetstiderna och subjektiva hälsobesvär. Detta indikerar att 

skiftarbetare, som inte trivs med sina arbetstider löper större risk att drabbas av allvarliga 

sjukdomar. Flo et al. (2013) fann ett samband mellan arbetsschema och förläggningen av de olika 

arbetsskiften med skiftrelaterade sömnstörningar. De som hade mest besvär var de som arbetade 

natt och de med roterande scheman. Därför är det av betydelse att ta hänsyn till schemaläggning 

för skiftarbetare med rotationsschema för att undvika problem med sömnstörningar. En annan 

studie undersökte samband mellan skiftarbete och copingförmåga med hälsokonsekvenser 

kopplade till skiftarbete. Studien visade att hög känsla av kontroll förknippades med låga nivåer 

av hälsorelaterade problem. Hög copingförmåga var förknippad med bättre hälsa och lägre nivåer 

av stressproblem. Störst effekt var det för dem som arbetade med fast schema (Smith, Jeppesen, 

& Bøggild, 2007). 
 

6.2.4 Sömnmedel 

Användandet av sömnmedel hos respondenterna verkar vara obetydligt. I denna studie är det 

endast sjuksköterskor, som använder sömnmedel. Enligt Kecklund et al., (2010) saknas det 

studier kring användandet av sömnmedel hos skiftarbetare. 
 

6.2.5 Styrka och svaghet med studien  

Studien har flera svagheter. Författarna är medvetna om att resultatet kan vara påverkat av 

förväxlingsfaktorer, s.k. confounders. Individfaktorer som sjuklighet, familjeförhållanden, 

livsstil och kön eller andra för författarna okända faktorer kan ha påverkat resultatet. Enkätsvaren 

bygger på subjektiva upplevelser. Enligt SBU (2013) har subjektiva mått både för- och 

nackdelar, men är inte automatiskt sämre än objektiva då de speglar individens egen upplevelse, 

men kan variera beroende på när enkäten fylls i. Vid tidpunkten för denna enkäts utskick 

förekom viss turbulens kring rotationsersättningen på den ena av de studerade avdelningarna 

vilket kan ha påverkat resultatet. Tiden som stod till förfogande för denna studie har varit 

begränsad och någon djupare analys av resultatet har inte varit möjlig. Studien stärks av att den 

utfördes på två oberoende vårdavdelningar på två olika sjukhus vilket gör att resultatet ändå kan 

representera en allmän uppfattning för studiepopulationen. Resultatet stöds av tidigare studier 

och kan därför anses vara överförbart på liknande yrkesgrupper, som arbetar enligt 

rotationsmodellen där nattarbete ingår såsom industriarbetare, poliser och personal vid liknande 

vårdinrättningar. 

6.3 Kliniska implikationer 
Arbete enligt rotationsmodellen påverkar individens naturliga dygnsrytm. Med ständigt 

oregelbundna arbetstider hamnar kroppens biologiska system i otakt. Arbetsmiljön påverkar på 

så sätt individen psykiskt, fysiskt och socialt. Studien visar att arbetstiderna inverkar på 

individens sömnkvalitet. Företagshälsovården kan i det förebyggande och rådgivande arbetet 

använda sig av studiens resultat när det gäller att informera och öka kunskapen om förläggningen 

av arbetstiderna. Resultatet i studien visade att de yngre och de som arbetat kortast tid upplevde 

mest besvär. Detta visar på betydelsen av att tidigt i yrkeslivet lära sig hur skiftarbete påverkar 

kroppen och på vilket sätt individen själv kan förebygga. Företagssköterskan behöver då komma 

i kontakt med individen innan skiftarbete påbörjas, till exempel vid en 

nyanställningsundersökning för att kunna informera om sömn, återhämtning och förläggning av 

ett bra skiftschema. Vinsten för arbetsgivaren skulle kunna bli att fler stannar kvar inom yrket 

och kan tolerera det bättre. Genom att få en bättre förståelse för betydelsen av återhämtningen 
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mellan arbetspass och planeringen av ett bra skiftschema, som tar hänsyn till framåtrotation som 

följer dygnsrytmen, kan individen vid sin egen schemaläggning förbättra sin sömnkvalitet. Hur 

individen upplever sin arbetssituation och kan hantera den på ett bra sätt, individens 

copingförmåga, har betydelse för hur väl individen klarar av och kan anpassa sig till ett krävande 

skiftarbete. Individuella faktorer varierar och påverkar så klart arbetsförmågan. Genom att 

förebygga sömnstörningar förbättras hälsan hos den enskilde individen och på så sätt hindras en 

eventuell sjukskrivning. Arbetsgivare har ansvaret för en god arbetsmiljö och en skyldighet att 

skapa goda förutsättningar utifrån aktuell forskning. SBU (2013) menar att när aktörer i 

samhället får tillgång till ny kunskap om hur arbetsmiljön kan förbättras för att underlätta en god 

sömn för de anställda, har de ett ansvar att skydda människor från att bli sjuka av sitt jobb. Ökad 

kunskap om sambandet mellan skiftarbete och sömnstörningar behöver därför vara en del av 

företagssköterskans rådgivande arbete, både till enskilda individer, men även till arbetsgivare 

och organisationer. Sömnstörningar och deras hälsokonsekvenser behöver ha en plats i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet där skiftarbete förekommer. Bättre arbetsmiljö leder till minskad 

ohälsa och det vinner hela samhället på i längden. För framtida forskning kan studien genom sina 

deskriptiva samband vara användbar för att kunna utarbeta en hypotes eller teori kring ämnet. 
 

 

 

7. SLUTSATS 
Skiftarbetare utgör en stor del av Sveriges arbetande befolkning, samhällets krav på ständig 

tillgänglighet gör att fler yrkesgrupper behöver arbeta på oregelbundna tider. Bra arbetsvillkor 

och goda förutsättningar för att klara av skiftarbete behövs för att fler ska stanna kvar och kunna 

tolerera skiftarbetet. Resultatet i studien visar att sömnstörningar, påverkan på livssituationen 

samt upplevda hälsobesvär förekommer i hög grad hos skiftarbetare och är vanligare hos yngre, 

de som arbetat kortast tid och hos sjuksköterskor. Sömnstörningar och upplevda hälsobesvär 

rapporteras i högre grad även hos dem som arbetat skift längre än tio år. Resultatet kan tolkas 

utifrån teorin att skiftarbetare är en selekterad grupp (Åkerstedt & Wright, 2009; Kecklund et al., 

2010). Yngre skiftarbetande med sömnstörningar slutar sin anställning efter några år och finns 

inte kvar i gruppen som arbetat fem till tio år. De som arbetar kvar är de som tolererar 

arbetstiderna väl, men får senare ökade problem dels på grund av ålder men också med många år 

med skiftarbete (Åkerstedt & Wright, 2009; SBU, 2013). Enligt SBU behövs det mer forskning 

om långtidsexponering då det finns få studier som undersökt exponering längre än tio år. Att fler 

sjuksköterskor än undersköterskor upplever besvär och trivs sämst med skiftarbete stöds inte i 

litteraturen då författarna inte funnit liknande jämförelser. Sjuksköterskeyrket innebär dock höga 

arbetskrav, vilket har samband med sömnstörningar (SBU, 2013). Företagssköterskor kan i sin 

rådgivande roll hjälpa individen att hitta bra copingstrategier för att kunna hantera och tolerera 

sin arbetssituation. 
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär om sömnstörningar hos sjukvårdspersonal som har 

rotationstjänst 

 Markera svarsalternativ med ett kryss 

  

Fråga 1 

  

Jag är…. 

o       Undersköterska 

o       Sjuksköterska 

  

Fråga 2 

  

Jag är…. 

o       Under 25 år 

o       25-34 år 

o       35-44 år 

o       45-54 år 

o       55-59 år 

o       60 år eller äldre 

  

Fråga 3 

  

Hur många år har du arbetat enligt rotationsmodellen? 

o       2 - 4 

o       5 - 10 

o       Mer än 10 år 

  

Fråga 4 

  

Hur ser ditt hushåll ut? 

o       Jag bor ensam 

o       Jag bor tillsammans med annan vuxen 

o       Jag bor ensam vuxen tillsammans med barn 

o       Jag bor tillsammans med annan vuxen och barn 

Ålder på barnet/barnen:  

  

Fråga 5 

  

När du arbetar dag, arbetar du... 

o       Heltid 

o       Deltid 



 
 

Fråga 6 

  

När du arbetar natt, arbetar du... 

o       Heltid 

o       Deltid 

  

Fråga 7 

  

Hur trivs du med arbetssättet att rotera? 

o       Mycket bra 

o       Ganska bra 

o       Ganska dåligt 

o       Mycket dåligt 

  

Fråga 8 

  

Upplever du några psykiska besvär på grund av arbetssättet att rotera? 

o       Ja 

o       Nej 

Ange vilka: 

  

 

Fråga 9 

 

Upplever du några fysiska besvär på grund av arbetssättet att rotera? 

o       Ja 

o       Nej 

Ange vilka: 

 

 

Fråga 10 

  

Upplever du att återhämtningstiden generellt är tillräcklig mellan arbetspassen? 

o       Aldrig 

o       Sällan 

o       Oftast 

o       Alltid 

 

Fråga 11 

  

Brukar du ta en tupplur (max 30 min)? 

o       Ja 

      o       Nej→ Gå vidare till fråga 13 

 



 
 

Fråga 12 

 

När brukar du ta tuppluren? Här kan du välja flera alternativ. 

o       Före nattskift 

o       Under nattskift 

o       Efter nattskift 

o       På lediga dagar 

 

 

Fråga 13 

 

Upplever du att du har störd sömn på grund av dina arbetstider? 

o       Aldrig  → Gå till fråga 15 

o       Sällan 

o       Ofta 

o       Alltid 

Beskriv på vilket sätt: 

  

 

 

Fråga 14 

  

I vilken utsträckning upplever du att din livssituation påverkas av störda sömnvanor? 

o       Inte alls 

o       Lite 

o       Ganska mycket 

o       Mycket 

Beskriv på vilket sätt? 

  

  

  

 

Fråga 15 

  

Anser du att du får tillräckligt med sömn före nattskiftet? 

o       Aldrig 

o       Sällan 

o       Ofta 

o       Alltid 

  

 

 

 

 



 
 

Fråga 16 

 

 Anser du att du får tillräckligt med sömn efter nattskiftet? 

o       Aldrig 

o       Sällan 

o       Ofta 

o       Alltid 

 

Fråga 17 

 

Anser du att du får tillräckligt med sömn på dina lediga dagar? 

o       Aldrig 

o       Sällan 

o       Ofta 

o       Alltid 

  

Fråga 18 

  

Använder du sömntabletter för att kunna sova? 

o       Aldrig   →  Tack för din medverkan! 

o       Sällan 

o       Ofta 

o       Alltid 

  

Fråga 19 

  

När använder du sömntabletter för att kunna sova? Här kan du välja flera alternativ. 

o       Direkt efter ett nattskift 

o       Mellan nattskift 

o       På lediga dagar 

o       Alltid 

  

Fråga 20 

 

Vilka sömnmedel använder du? Ange läkemedelsnamn 

 

 

Tack för din medverkan! 

  

Lägg enkäten i det bifogade kuvertet och lämna detta i lådan märkt ”enkätstudie” på expeditionen 

senast fredagen den 10 februari. 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnvanor hos sjukvårdspersonal som har rotationstjänst 

 

Många som arbetar i vården har oregelbundna arbetstider där nattarbete ingår. Studier visar att 

nattarbete kan leda till hälsokonsekvenser på grund av störd dygnsrytm 

Vi är två studenter som inom ramen för företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet 

önskar kartlägga förekomsten av sömnstörningar hos vårdpersonal med rotationstjänst med hjälp 

av en enkät. Resultatet av enkäten kommer att redovisas i en magisteruppsats vårterminen 2014. 

Du tillfrågas om att delta i studien. Ditt deltagande är helt frivilligt och samtycke till deltagande 

lämnas genom att besvara enkäten. Vi är tacksamma om Du tar dig tid att anonymt fylla i den 

bifogade enkäten om 20 frågor. Den tar ca 15 minuter att besvara och svaren hanteras under 

sedvanlig sjukvårdssekretess. Ingen enskild individ kommer att kunna identifieras i 

redovisningen av resultaten. 

När du fyllt i enkäten, lägg tillbaks den i det bifogade kuvertet och lägg den i lådan märkt 

”enkätstudie” på din avdelningsexpedition senast måndagen den 10 februari. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

 

Ulrika Berg        Gabriella Svensson 

Ulrika-berg@telia.com      gabbans@hotmail.com 

073-7016475        070-8284121 

 

Handledare 

Håkan Löfstedt, överläkare 

Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro 

tel 019-602 24 76   mail: hakan.lofstedt@orebroll.se 
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