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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Skiftarbete innebär en ökad risk för hälsoproblem kopplat till den rubbade 

dygnsrytmen. Skiftarbetets längd och frekvens i kombination med ålder och familjesituation 

kan påverka sömnen negativt.  

Syfte: Syftet var att beskriva den äldre arbetstagarens (ålder 55 +) upplevelser av sin sömn i 

samband med skiftarbete.   

Metod: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Insamlad data analyserades induktivt 

med manifest innehållsanalys med ett latent innehåll. Åtta intervjuer genomfördes, varav en 

pilotstudie. Sju intervjuer inkluderades i resultatet. 

Resultat: Temat den biologiska klockan är rubbad genomsyrade deltagarnas upplevelser av 

sin sömn i samband med skiftarbete. Två kategorier och fyra subkategorier framkom utifrån 

analysen. Första kategorien var sömnen påverkas av att leva med förskjuten dygnsrytm. Där 

beskrevs subkategorierna bristande sömnkvalitet och ständigt rubbad dygnsrytm. Kategorien 

sömnen påverkas av brist på återhämtning innefattade subkategorierna yttre faktorer 

påverkar sömnen och kroppen får aldrig vila. 

Studiens huvudresultat var att deltagarna upplevde sömnen som osammanhängande och 

uppdelad under dygnet. Frekventa tidsomställningar under skiftgången gjorde att dygnet 

ständigt var förskjutet, vilket påverkade förmågan att kunna somna och sova. Lediga dagar 

gick främst åt till att återhämta sig. Sömnbristen och tidsomställningarna gjorde att kroppen 

aldrig fick vila. 

Slutsats: Arbetstagarens sömn i samband med skiftarbete innebar en osammanhängande 

sömn, brist på återhämtning och att den biologiska klockan är rubbad. Skiftgångens ständiga 

förändringar innebar att dygnsrytmen ständigt rubbades. Den äldre arbetstagarens sömn skulle 

kunna gynnas av att ha ett schema med flexibla och kronotypanpassade arbetstider. 

 

Nyckelord: Skiftarbete, sömn, upplevelser, äldre arbetstagare 

Teori: Krav-kontroll-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Shift work implies an increased risk of health problems associated with the 

distruption of the circadian rhythm. The length and frequency of shift work, combined with 

age and family situation, can have a negative effect on the sleep.  

Aim: The aim was to describe the older worker's (age 55+) experiences with his sleep in 

connection with shift work. 

Method: Qualitative interview study with descriptive design. Collected data was analyzed 

inductively with manifest content analysis, with a latent message. Eight interviews were 

conducted, of which one was a pilot study. Seven interviews were included in the result. 

Results: The latent message was the biological clock is disrupted. Two categories and four 

subcategories emerged from the analysis. The first category was the sleep is affected by living 

with offset circadian rhythm. The subcategories described lack of sleep quality and constantly 

disturbed circadian rhythm. The category the sleep is affected by lack of recovery includes the 

subcategories external factors affect the sleep and the body never rests. The biggest finding 

was that the participants experienced their sleep as discontinuous and divided during the day. 

Frequently switching the work schedule affected the ability to fall asleep and to sleep. Free 

days were mainly spent on recovering. Lack of sleep and time adjustments meant that the 

body never had a chance to rest. 

Conclusion: The worker's sleep in connection with shift work meant interrupted sleep, lack 

of recovery, and that the biological clock is disrupted. The constant change of the work 

schedule meant that the circadian rhythm was continually disrupted. The older worker's sleep 

may benefit from having a flexible work schedule, which also is adapted according to 

chronotype. 

Keywords: experiences, older workers, shift work, sleep 

Theory: demand-control-model 
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INLEDNING 
Idag pågår arbete inom sjukvård, handel, restaurang och produktion under dygnets alla 

timmar runt om i världen och arbetstagarna arbetar i skift. Att arbeta skift innebär att ha 

arbetstider som förläggs utanför de traditionella arbetstiderna på dygnet. Skiftarbete 

inkluderar arbete på kvällar och nätter (Woorim, Tae Hyun, Tae-Hoon, Jae Woo & Eun-

Cheol, 2016). Långa arbetsskift kan resultera i utmattning och oregelbundenhet i dygnsrytmen 

och sömncykeln för arbetstagarna (Kazemi et al., 2016). Jordens befolkning blir äldre idag än 

tidigare generationer och arbetstagare kommer förväntas att arbeta till en äldre ålder 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2016). Företagshälsovården arbetar med arbetsmiljöfrågor och 

hållbarhet för arbetstagare i arbetslivet (Riksföreningen för företagssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Stigande ålder på arbetstagarna kommer att bli en växande 

fråga för företagshälsovården och arbetsgivare och kommer ingå i deras framtida 

arbetsmiljöarbete. Eftersom sömnen påverkas för arbetstagare vid skiftarbete kan det vara en 

viktig fråga att belysa för företagshälsovården utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och för ett 

hållbart arbetsliv. Den här studien kommer att fokusera på äldre arbetstagare som arbetar dag, 

kväll och natt varierat. 

BAKGRUND 
Regelverk för arbetsmiljö vid skiftarbete 
Arbetstidslagen (SFS 1982:673) reglerar hur mycket arbetstagaren får arbeta per dygn, vecka 

och år. Arbetstidslagen är dispositiv vilket innebär att arbetsmarknadens olika parter i samråd 

kan bestämma avvikelser från lagen exempelvis genom kollektivavtal. Enligt 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, kap 2 §1) ska arbetstagaren få möjlighet att medverka i 

utformningen av den egna arbetssituation samt i utvecklings- och förändringsarbete som rör 

det egna arbetet. Vidare ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar 

i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2015:4 

Organisatorisk och social arbetsmiljö beskriver att arbetstiderna inte får innebära en ökad risk 

för olyckor. Författningen Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) reglerar hur ofta 

arbetstagare som arbetar natt ska erbjudas en läkarundersökning. Då ska minst 38% av den 

förväntade årsarbetstiden utgöras av nattarbete. Arbetstagarna ska då erbjudas 

läkarundersökning innan start av nattarbetet och därefter var sjätte år. Arbetstagare över 50 år 

ska erbjudas kontrollen var tredje år (ibid.). 

Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete är det flera faktorer som påverkar hur 

individen trivs på sitt arbete. Det handlar om organisatoriska förhållanden som exempelvis 

arbetstider samt möjligheten till återhämtning. Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för 

arbetsmiljön men det ska ske i samverkan med medarbetarna (ibid.). 

Skiftarbete och ohälsa 

Tidigare forskning har påvisat en koppling mellan skiftarbete och hälsoproblem. En störning 

av dygnsrytmen kan leda till hjärt- och kärlsjukdom (Karlsson, Knutsson & Lindahl, 2001), 

fetma (Caruso, 2013), diabetes mellitus (Guo et al., 2013), cancer (Haus & Smolensky, 2013), 

humörstörningar, depression (Scott, 2000) och försämring av kognitiva funktioner (Shwetha 

& Sudhakar, 2012). En tidigare studie visade att skiftarbetare upplevde sömnlöshet. 

Sömnlösheten förvärrade vissa fysiska och psykiska hälsoproblem och försämrade deras 

livskvalitet. Hälsoproblemen handlade främst om ångest, depression, trötthet, kronisk smärta 

och problem inom öron-, näs- och halsregionen (Azaiez, LeBlanc, Moreau, Morin & 

Vallières, 2014). Enligt Salamanca-Fernández el al. (2018) finns det en koppling mellan 

nattskiftsarbete och ökad risk för bröstcancer och prostatacancer. Det föreligger dock brist på 

avgörande bevis och mer forskning behövs i området.  
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Skiftarbete och sömn 
Längden och frekvensen av skiftarbetet tillsammans med ålder och familjesituation hos 

arbetstagarna kan ha negativa effekter på sömnen (Nena et al., 2018). Skift som inkluderar 

nattarbete kan resultera i minskad sömn, ökad trötthet och sömnighet samt en högre 

olycksrisk. Även tidiga morgonskift resulterar i få timmars sömn och ökad sömnighet 

(Sallinen & Kecklund, 2010). Nattarbete och kort dygnsvila mellan arbetsskift har starka 

kopplingar till trötthet och dålig sömn (Åkerstedt & Kecklund, 2017). Många arbetstimmar 

per skift kan ge ökad sömnighet vid nattskift. Det medför även en kognitiv 

prestationsminskning i slutet av både natt- och dagskift (Kazemi et al., 2016). Skiftarbete och 

långa arbetstider är förenat med ökad risk för minskad prestation på arbetet (Caruso, 2013). 

Ancoli-Israel (2009) beskriver att förmågan att kunna sova påverkas med stigande ålder 

Konsekvenserna av dålig sömn hos äldre vuxna är betydande och kan innebära dålig hälsa och 

kognitiv försämring. Det finns en ökad risk för arbetsskador vid nattarbete (Folkard, 2009). 

Det sker färre arbetsplatsolyckor hos den äldre arbetstagaren men de som händer tenderar att 

vara allvarligare. De har en arbetslivserfarenhet som kan vara skyddande men blir mer 

påverkade av att kunna hålla fokus och få återhämtning efter att ha arbetat flera nattskift efter 

varandra (ibid). 

För den äldre manliga medarbetaren med hälsoproblem är ett skiftschema med tidsmässig 

framåtroterande skiftgång mer fördelaktigt än bakåtroterande. Framåtroterande skiftgång 

innebär till exempel att börja med att arbeta ett förmiddagsskift, följt av eftermiddagsskift och 

till sist nattskift innan ledighet. Det anses mer “åldersvänligt” för att kunna hantera skiftarbete 

och vara välmående. De äldre manliga medarbetarna i studien upplevde ett större sömnbehov 

och ett behov av längre tids sömn än sina yngre kollegor (Viitasalo, Puttonen, Kuosma, 

Lindström & Härmä, 2015). 

Teoretisk referensram 
Krav-kontrollmodellen handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheterna 

till beslutsutrymme och stöd som människan får. Möjligheterna till krav och kontroll kan 

sättas i fyra extremsituationer. Den “avspända” innebär att det finns ett stort utrymme för 

beslut och därmed kontroll. Kraven är samtidigt inte höga. På arbetet kan arbetstagaren till 

exempel lägga upp arbetet mycket själv och arbeta i en rimlig takt. En annan situation är den 

“aktiva” där beslutsutrymmet är högt men kraven är också höga. Den “passiva” situationen är 

när kraven är låga men beslutsutrymmet samtidigt är litet, vilket ökar risken för sjukdom. Den 

”spända” situationen innebär att beslutsutrymmet är lågt och kraven samtidigt är höga. Stöd i 

de olika situationerna är betydande för individen. Stödet kan innebära praktisk såväl som 

känslomässig hjälp, från chefer och arbetskamrater. Risken för sjukdom minskar vid bra stöd. 

Med stödet som tillägg i krav-kontrollmodellen blir modellen en kub. Ideal-situationen är att 

få bra stöd. Den iso-spända situationen innebär höga krav, låg kontroll och lite stöd i det 

utförda arbetet (Theorell, 2012). 

Problemformulering 

Arbetstagarna kommer att bli äldre och måste orka med sina arbetsuppgifter som tidigare trots 

att åldrandet kan påverka människans förmåga att hantera skiftarbetet och oregelbundna 

sömntider. Enligt lagstiftningen ska arbetstiderna förläggas så att arbetstiderna inte utgör 

några risker för sjukdom eller olyckor. Forskning har visat att skiftarbete för den äldre 

arbetstagaren kan öka risken för allvarliga arbetsplatsolyckor. För att kunna påverka 

hälsosamma skiftgångar i verksamheter med skiftarbete, behöver företagshälsovården få ökad 

kunskap om problematiken vad gäller sömnen hos äldre arbetstagare inom skiftarbete. Genom 

kunskapen om problematiken kan samarbetet mellan arbetsgivare och företagshälsovård 

gynnas. Den erhållna kunskapen med föreliggande studie kan vara till nytta både för 
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verksamheter som arbetar med arbetsmiljö och arbetsgivare som tillhandahåller skiftarbete till 

sina arbetstagare. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva den äldre arbetstagarens (ålder 55+) upplevelser av sin sömn i samband 

med skiftarbete. 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Insamlad data 

analyserades induktivt utifrån innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

Urval 

Ändamålsenligt urval användes som urvalsmetod av deltagarna för att få så stor variation som 

möjligt (Polit & Beck, 2016). Företaget som valdes för studien var en enhet inom 

produktionsindustri i en större tätort i Sverige. På företaget arbetar arbetstagare med olika 

bakgrund, ålder och kön. Inklusionskriterier för att delta i studien var arbetstagare med ålder 

55 år och äldre vilka arbetade skift som innebar dag-, kväll- och nattarbete. En önskan fanns 

också att deltagarna var av olika kön. Inga krav på antal år med erfarenhet av skiftarbete 

ställdes. Ett informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångssätt samt samtycke 

skickades via mejl till verksamhetscheferna för det utvalda företaget. Efter att samtycke 

erhållits från verksamhetscheferna skickades även samma informationsbrev till fem 

gruppchefer om studiens syfte och tillvägagångssätt. I brevet ombads gruppcheferna att utse 

totalt åtta arbetstagare som svarade upp mot inklusionskriterierna. Då ingen av gruppcheferna 

hörde av sig inom en vecka skickades en påminnelse ut via mejl och efter ytterligare en dag 

togs telefonkontakt med dem. Sammanlagt erhölls arbetsmejladresser till åtta arbetstagare. 

Kontakt togs med de intresserade arbetstagarna via deras arbetsmejl där informationsbrev om 

studiens syfte och tillvägagångssätt bifogades. Det framkom dock att många av de tilltänkta 

deltagarna inte var vana vid att använda sin arbetsmejl. Gruppcheferna lämnade muntlig 

information och informationsbrevet till arbetstagarna enligt överenskommelse med 

författarna. Det framkom en önskan från de tilltänkta deltagarna att återkopplingen om 

deltagarsvar skulle gå via gruppchefen. På så vis kunde gruppchef styra utifrån verksamhetens 

behov när de kunde låta arbetstagarna under arbetstid genomföra intervjun. Samtliga åtta 

tillfrågade arbetstagare gav sitt samtycke till att delta i studien. Figur 1 ger en överskådlig bild 

av rekryteringsprocessen 

.  

Figur 1. Flödesschema rekryteringsprocess 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under veckorna fem och sex under våren 2019 och bestod av 

enskilda semistrukturerade intervjuer utifrån en för studien skapad intervjuguide, se Tabell 1. 

Intervjuguidens frågor var utformade på sådant sätt att de gav deltagarna möjlighet att fritt 

berätta om sina egna upplevelser av sömn och skiftarbete. En pilotintervju som 

rekommenderas av Polit och Beck (2016) utfördes på en av deltagarna med erfarenhet av 

mångårigt skiftarbete. Några uppföljningsfrågor till huvudfrågorna ”Beskriv hur dina 

sömnvanor ser ut idag” och ”Berätta vilka nackdelar du upplever med skiftarbete” lades till 

efter provintervjun. Pilotintervjun ingår inte i studien. 

Tabell 1. Intervjuguiden med de för studiens specifika frågor  

Berätta hur ditt arbetsschema ser ut idag 

Berätta hur en dag ser ut efter ett nattpass 

Beskriv hur dina sömnvanor ser ut idag 

-Svårt att somna? 

- Utsövd vid uppvaknandet?  

-Svårt att sova vid ledighet? 

-Årstiders påverkan? 
-Skiljer sig dina sömnvanor mot tidigare när du var yngre och arbetade skift. På vilket sätt? 

Berätta vilka fördelar du upplever med skiftarbete  

Berätta vilka nackdelar du upplever med skiftarbete  
- Berätta hur du tänker om att arbeta skift fram till pensionen 

Är det något mer du skulle vilja tillägga?   

Sonderingsfrågor: 

Kan du berätta mer om……….. 

Kan du ge ett exempel 

Kan du utveckla vad du menar…….. 

 

Totalt genomfördes sju enskilda intervjuer. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna 

muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte igen. Därefter fick de underteckna 

ett samtycke där det framgick att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt 

deltagande när helst under studiens gång utan att ange orsak. 

Intervjuerna ägde rum på studiedeltagarnas arbetsplats i ett mötesrum utan störande moment. 

Intervjuerna ljudinspelades och varade mellan 11 och 26 minuter (medelvärde 16 minuter och 

median 13 minuter). På grund av starka säkerhetsrutiner på företaget får inga obehöriga gå in i 

byggnaden, därför genomförde endast en av författarna alla intervjuerna då hon är anställd på 

företaget som företagssköterska. 

Samtliga intervjuer inleddes med samma ingångsfråga ”Berätta hur ditt arbetsschema ser ut 

idag”? Huvudfrågorna ställdes till alla studiedeltagare i samma ordning. Följdfrågor som 

”Kan du berätta mer om…”, ”Kan du ge ett exempel” och ”Kan du utveckla vad du menar” 

användes när så behövdes för att få deltagaren att ge ett mer uttömmande svar eller att gå 

vidare i sin berättelse. Samtliga deltagare var män i varierande ålder och med en spridning på 

antal år som de hade arbetat skift (se Tabell 2). På arbetsplatsen förekom 3- och 5-skift. 

Skiften var förlagda på förmiddag, eftermiddag och natt. Deltagarna arbetade eller hade 

arbetat varierat av de olika skiften. De olika skiftgångarna innebar en förskjutning över exakt 

start- och sluttid. Förmiddagsskiftet startade kring klockan 6, eftermiddagsskiftet kring 

klockan 14 och nattskiftet kring klockan 22. Arbetsskiften var mellan 8 och 10 timmar långa.   
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Tabell 2. Demografisk data över deltagare 

 Deltagare  

n=7 

Kön 

Män/kvinnor 

 

7/0 

Ålder 

Median (range) 

Medelvärde 

Standardavvikelse 

 

58 (55-64) 

58,5 

3 

Erfarenhet 

Antal år arbete med skiftarbete inklusive natt 

Median (range) 

Medelvärde 

Standardavvikelse 

 

 

 

25 (4-30)  

18,5  

11,2 

 

Databearbetning och analys 

Analysen genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys med både manifest och latent 

innehåll enligt Graneheim och Lundman (2004). Intervjuerna angavs med en nummerkod för 

att värna om deltagarnas konfidentialitet. Analysprocessen startade med transkribering som 

innebar att noga och upprepat lyssna igenom intervjumaterialet. Alla uttryck som pauser, 

skratt eller harklingar skrevs också ut i transkriberingen, då det kunde ha betydelse i 

analysprocessen (Bailey, 2008). Författaren som inte genomförde intervjuerna lyssnade på 

inspelningarna och transkriberade samtliga intervjuer där allt skrevs ner ordagrant. Därefter 

lästes materialet igenom samtidigt som ljudinspelningarna avlyssnades av den som 

genomförde intervjuerna för att kunna göra eventuella korrigeringar på felhörda ord. 

Analysen fortsatte sedan separat för varje intervju och genomfördes i flera steg. 

Första steget bestod av att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få 

en helhetskänsla av materialet. I steg två delades intervjuerna upp mellan författarna och 

meningsenheter identifierades, det vill säga meningar, fraser eller stycken som svarade upp 

mot studiens syfte. De identifierade meningsenheterna i samtliga intervjuer kontrollerades av 

den andre för att inget material av betydelse skulle falla bort.  

Därefter i steg tre kondenserades de framtagna meningsenheterna utan att kärnan i innehållet 

förlorades. Steg fyra innebar att de kondenserade meningsenheterna abstraherades och försågs 

med en kod som beskrev dess innebörd. I steg fem som genomfördes tillsammans för samtliga 

intervjuer jämfördes koderna och de med likande innehåll sammanfördes till subkategorier 

och kategorier som bildade den röda tråden i koderna som utgjorde den manifesta delen av 

analysen. Avslutningsvis formulerades ett tema som baserades på texten som helhet och 

innehållet i kategorierna på en latent, tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Se 

exempel på innehållsanalysens gång i Tabell 3. För att stärka resultatets giltighet läste 

handledaren för magisteruppsatsen igenom delar av innehållsanalysen (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
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Tabell 3. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

(om nattskift) Ja det 

är svårt att få en 

sammanhängande 

sömn alltså. Fyra 

timmar är väl max 

jag har sovit tror jag. 

Sen vaknar man och 

ja. Ja, då är det skönt 

att gå upp några 

timmar. Innan man 

går och lägger sig. 

Men, det är rätt 

knäckande på sätt 

och vis det är det. 

Sen är man ju 

skittrött. 

Svårt att få en 

sammanhängande 

sömn. Fyra timmar 

är väl max. Rätt 

knäckande på sätt 

och vis. Sen är 

man ju skittrött. 

Nedbrytande 

att inte få en 

samman-

hängande 

sömn. 

Bristande 

sömnkvalitet 

 

Sömnen 

påverkas av att 

leva med 

förskjuten 

dygnsrytm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 

biologiska 

klockan är 

rubbad 

Det är det att man 

aldrig är pigg. Att 

man jämt är uppe i 

varv. Kroppen får 

aldrig riktigt vila.  

Att man aldrig är 

pigg. Jämt uppe i 

varv. Kroppen får 

aldrig riktigt vila.  

Jämt uppe i 

varv. 

Kroppen får 

aldrig vila. 

Kroppen får 

aldrig vila 

Sömnen 

påverkas av 

brist på 

återhämtning 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Den genomförda studien utfördes inom en högskoleutbildning och enligt lagen om 

Etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs då inget etiskt tillstånd 

från etikprövningsnämnd. Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection 

Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från maj 2018. Genom lagen ska alla 

personuppgifter registreras. För den genomförda studien har personuppgifter registrerats hos 

Örebro universitets dataskyddsombud enligt formulär för studentarbeten. 

Studien genomfördes enligt de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationskravet uppfylldes genom att studiedeltagarna fick information skriftligt och 

muntligt om studiens syfte och tillvägagångssätt. Verksamhetschefer och gruppchefer fick 

endast skriftlig information. Samtycke skrevs under av verksamhetscheferna och 

studiedeltagarna och de fick informationen om att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst utan förklaring. Inga beroendeförhållanden bör finnas, vilket det inte 

heller gjorde i studien. Författaren som intervjuade hade inte haft någon kontakt med varken 

cheferna eller studiedeltagarna tidigare trots att det var på hennes arbetsplats, då hon arbetade 

mot andra verksamheter inom företaget. Kravet på konfidentialitet uppfylldes genom att 

uppgifterna behandlades på ett sådant sätt att inga obehöriga kunde få tag på uppgifterna. 

Ingen individ går att identifiera i studien. Nyttjandekravet uppfylls på så sätt att inga uppgifter 

som samlades in i studien kommer att lämnas eller användas vidare utanför denna studie. 

Förförståelse 

Författarna till studien hade viss förförståelse kring skiftarbete och sömn utifrån teoretisk 

kunskap. De hade träffat arbetstagare som arbetade skift i samband med verksamhetsförlagd 

utbildning. En av författarna arbetar inom företagshälsovård och hade tidigare kommit i 

kontakt med arbetstagare som arbetade skift. Det fanns därmed en förförståelse kring fysiska 
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och psykiska påfrestningar som det kan innebära att arbeta skift. Det togs i beaktning under 

hela studiens gång för att hålla ett objektivt förhållningssätt.  

RESULTAT 
Genom studiens analys framkom två kategorier och fyra subkategorier som bildade ett tema, 

se Tabell 4. I resultatet inleds varje kategori med en kort summering av kategorins innehåll. 

Utvalda citat med studiedeltagarnas tilldelade nummer presenteras i resultatet. När ett citat 

påbörjas mitt i en längre mening eller att delar av ett längre citat används så föregås det av tre 

punkter. I citaten har talspråk rättats upp för att få ett riktigt skriftspråk. För att visa antalet 

meningsenheter inom varje subkategori och i vilka intervjuer de förekommer, återfinns en 

sammanställning över det i Tabell 4. Deltagare och studiedeltagare används synonymt i 

texten. 

Tabell 4. Översikt av tema, kategorier, subkategorier och antal meningsenheter inom varje 

subkategori och i vilka intervjuer de återfinns 

Tema Kategori Subkategori Antal 

menings-

enheter 

Intervjuer där 

subkategori återfinns  

 

 

 

Den biologiska 

klockan är rubbad 

Sömnen påverkas 

av att leva med 

förskjuten 

dygnsrytm 

Bristande 

sömnkvalitet 

Ständigt rubbad 

dygnsrytm 

31 

 

16 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Sömnen påverkas 

av brist på 

återhämtning 

Yttre faktorer 

påverkar 

sömnen 

Kroppen får aldrig 

vila 

15 

 

 

16 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Sömnen påverkas av att leva med förskjuten dygnsrytm 

Kategorin innehöll subkategorierna bristande sömnkvalitet och ständigt rubbad dygnsrytm. 

Den första subkategorin innehöll upplevelser av olika skepnader av störd sömn, något som 

ändrats med åldern. Den andra subkategorin visade deltagarnas upplevelser av att de ständigt 

arbetade och sov på annorlunda tider, vilket gjorde att deras dygn alltid var förskjutet och 

försvårade att kunna få en god sömn. 

 

Bristande sömnkvalitet 

Svårigheter att somna framkom under intervjuerna. Att få en sammanhängande sömn var 

också svårt att få till. Deltagarna beskrev flertalet uppvaknanden under få timmars sömn.  

 

”… Ja. Det blir sådär. Ibland till exempel man sover fyra timmar, man vaknar kanske tre-fyra 

gånger under de här timmarna” (Studiedeltagare 1). 

 

Deltagarna beskrev att sömnen var uppdelad i flera omgångar, särskilt efter och inför 

nattskiften. De vaknade efter ett par timmars sömn och gick upp och exempelvis åt mat och 

tittade på TV. Sedan behövde de sova ytterligare en till två omgångar till under dagen för att 

orka nästkommande nattskift. Upplevelsen av att inte vara utsövd och utvilad beskrevs av 
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flera studiedeltagare. En beskrev att det kändes nedbrytande att inte få en sammanhängande 

sömn. En känsla av att vara ständigt trött framkom. Deltagarna ansåg att det inte fanns några 

regelbundna sömnvanor vid skiftarbete. Att ta ”tupplurar” var ett sätt att skapa återhämtning. 

Det förekom att deltagarna behövde sova en stund före eller efter arbetsskiften, beroende på 

om deltagarna arbetade förmiddagsskift eller nattskift. 

 

Att arbeta förmiddagsskiftet var något som upplevdes negativt för sömnen. Sömntimmarna 

var oftast färre eftersom det krävdes att arbetstagarna behövde vakna tidigt och åka till 

arbetet. När de vaknade beskrevs en känsla av trötthet och att inte vara utvilad. Att lägga sig i 

tid för att hinna sova tillräckligt många timmar upplevdes vara svårt. På förmiddagen var 

tröttheten påtaglig men på kvällen hade tröttheten försvunnit. 

 

”Ja, förmiddagsskift då är det svårt att somna.. …jag är inte så sömnig på kvällen, det är 

problem med det, jag är mer nattmänniska. Så det är svårt att gå och lägga sig. Bara för att 

man vet att man måste upp så tidigt, så det ligger någonstans i bakhuvudet…. …Så det är 

väldigt dålig sömn det måste man ju säga” (Studiedeltagare 6). 

 

Svårigheterna att somna hade blivit större med åldern för deltagarna. Sömntimmarna hade blivit 

färre och behövde kompenseras genom att sova i fler omgångar berättade studiedeltagarna. Fler 

uppvaknanden förekom vid äldre ålder och sömnen beskrevs som mer sammanhängande när 

deltagarna var yngre. En känsla av att vara piggare som yngre beskrevs. Det tog längre tid idag 

att ”komma igång” och starta dagen på grund av den ständiga tröttheten hos 

studiedeltagarna. Att arbeta skift fram till pension var något deltagarna hade räknat med men 

en önskan om att gå i pension tidigare än vid 65 år uttrycktes.  

  

Ständigt rubbad dygnsrytm 

Uppvaknanden under natten och en känsla av att vara pigg på natten eller sent på kvällen när 

det egentligen var tid för att sova försvårade det dagliga livet. De täta skiftbytena medförde att 

det blev stressigt att somna och anpassa sömnen efter vissa skift i skiftgången. Några 

deltagare uttryckte att det vore lättare att endast arbeta en typ av skift medan andra uttryckte 

att de inte skulle kunna tänka sig att arbeta något annat än skift och ville inte ha ett “7-4-

jobb”. 

 

”…bästa skulle kanske vara att jobba bara eftermiddag. Ja då är man… trots att man lägger 

sig kanske 01 på natten. Då vaknar man till vid 08. Då är man utvilad” (Studiedeltagare 5). 

 

Efter förmiddagsskiftet upplevdes en sömnighet och det fanns en önskan om att vila eller sova 

direkt efter arbetet. En upplevelse av att vara för trött för aktiviteter var uttalad. Vid ”tupplurar” 

efter arbetet försökte de ändå begränsa sömnen till en halvtimme eller timme, för att sedan 

kunna somna om på kvällen. 

 

Flera av skiftbytena skedde snabbt vilket beskrevs som tungt och medförde svårigheter att 

anpassa sig till det dagliga livet. Det var nattskiftet och det tidiga förmiddagsskiftet som 

försvårade att ha en balanserad dygnsrytm. Att komma in i en normal dygnsrytm igen vid 

ledighet beskrevs som en svårighet. Deltagarna uttryckte att det var svårt att gå och lägga sig 

och somna i god tid inför förmiddagsarbete, vilket medförde att de kände sig sömniga på 

arbetet. En känsla av att vara mer vakna på arbetet under kvälls- och nattskiften framkom. 

Under en period med dagtidsarbete upplevde en av studiedeltagare att han alltid var pigg, en 

upplevelse som skiljde sig vid skiftarbete då trötthet förekom oftare. En annan deltagare beskrev 

att efter pension kommer han kunna återgå till en normal dygnsrytm igen. 



 

 

9 
 

Sömnen påverkas av brist på återhämtning 

Kategorin består av subkategorierna yttre faktorer påverkar sömnen och kroppen får aldrig 

vila. I den första subkategorin framkom deltagarnas upplevelser av att det var flera faktorer i 

omgivningen som påverkade sömnen eftersom de sover på avvikande tider. Den andra 

subkategorin handlade om hur kroppen alltid var uppe i varv i samband med skiftarbete, vilket 

i sin tur påverkade sömnen. 

 

Yttre faktorer påverkar sömnen 

Det framkom att årstiderna påverkade sömn och trötthet hos studiedeltagarna. På vintern när 

det var mörkt och kallt framkallades mer trötthet och lust att stänga in sig inomhus. Det var 

mörkt både när deltagarna gick till arbetet på morgonen och när de slutade arbetet för dagen, 

vilket bidrog till tröttheten. På sommaren lockade solen och de ljusa kvällarna till mer 

aktivitet utomhus vilket medförde att det var svårare att lägga sig för att sova i tid. Sömnen 

kunde dock bli bättre av att få mer utomhusvistelse under dagarna och kvällarna.  

 

Miljöfaktorer i rummet där sömnen skulle äga rum påverkade också hur sömnen upplevdes. 

Att ha tyst och mörkt omkring sig var önskvärt. Mörkläggningsgardiner och rullgardin 

skapade det mörka rummet som eftersträvades. Grannar i samma hus och ljud utanför på 

gatan var störningsmoment vid insomning. Det uttrycktes att måncykeln kunde påverka 

sömnkvaliteten. 

 

”Det jobbiga är ju alla ljud. Det är lite allt möjligt. Det är min granne under som är musiker. 

Han kan få för sig att spela ibland. Barnen som leker. Fåglarna som kvittrar. …i alla fall när 

jag ska somna, så måste det vara tyst” (Studiedeltagare 4). 

 

Vid ledighet fanns inga tankar på att behöva gå upp till arbetet en viss tid och därmed 

påverkades både insomningen och sömntimmarna positivt. Vid ledighet flera dagar i rad 

kunde studiedeltagarna slappna av. Det var något som medförde en förbättring av sömnen då 

det gjorde insomningen lättare. Att ha en ledig förmiddag när deltagarna skulle arbeta 

eftermiddagsskift gjorde också att de kunde slappna av vid insomning. Vid ledighet kunde 

deltagarna ta “tupplurar” för att ta igen förlorad sömn.  

 

”Ibland om man är trött går man och lägger sig mitt på dagen, man är ju ledig, det är 

skitsamma” (Studiedeltagare 7). 

 

Kroppen får aldrig vila 

Deltagarna beskrev att det var svårt att få kroppen att varva ner och komma till ro. Kroppen 

var alltid uppe i varv på grund av skiftarbetet och tidsomställningarna. Helgarbete kunde 

innebära längre skift och mindre vila mellan arbetsskiften. Att arbeta intensivt under en kort 

period skapade trötthet. Deltagarna beskrev att de aldrig kände sig utvilade, varken i samband 

med skift eller ledighet.  

 

”Man hinner bara åka hem, sova lite och sen åka tillbaka. Så det är jobbigt. De här skiften är 

felkonstruerade” (Studiedeltagare 2). 

 

Den ständiga tröttheten medförde att flera studiedeltagare kände sig osociala. Sömnen 

behövde prioriteras framför det sociala livet och tröttheten gjorde att de inte tog sig för att 

göra sociala aktiviteter vid ledigheten. 
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”Det är det att man aldrig är pigg. Att man jämt är uppe i varv. Kroppen får aldrig riktigt 

vila. Alltså man blir ju mindre och mindre social tycker jag när man jobbar skift såhär. I och 

med att man aldrig är pigg så man drar sig för att göra nånting när man är ledig också. När 

man är ledig så vill man ta det lugnt, sova, umgås med familjen...” (Studiedeltagare 3). 

 

Det framkom att deltagarnas behov av sömn på avvikande tider styrde det vardagliga livet. 

Den rubbade dygnsrytmen påverkade deltagarna men också deras familjer när de skulle 

planera de dagliga aktiviteterna tillsammans. Sociala aktiviteter kunde vara svåra att boka in 

eftersom de antingen arbetade eller behövde sova på kvällar och helger. Även när deltagarna 

var hemma och vilade eller sov påverkade det deras familjer eftersom deltagarna önskade ett 

tyst hem under tiden.   

 

Efter nattskiftsarbetet upplevde studiedeltagarna att de hade behov av en längre 

återhämtningstid än efter övriga arbetsskift. Det fanns någon som uttryckte att det tog längre 

tid att ”komma igång i huvudet” efter att ha arbetet natt. När kroppen väl kom igång, var det 

dags att sova igen inför nästa nattskift. Vidare beskrevs av deltagarna att det inte fanns någon 

ork att ta sig för någonting efter nattskift. De flesta studiedeltagare sov, vilade och tittade på 

tv mellan nattskiften. Även veckan efter nattskiftet påverkade tröttheten deltagarna. En känsla 

av att inte orka vara vaken på kvällarna beskrevs på grund av den påtagliga tröttheten. 

 

Tema; Den biologiska klockan är rubbad 

Temat förenade de två kategorierna med tillhörande subkategorier. Den biologiska klockan är 

rubbad var det latenta innehållet som framkom i materialet utifrån intervjuerna om den äldre 

arbetstagarens upplevelser av sin sömn i samband med skiftarbete.  

 

Att den biologiska klockan är rubbad framkom genom kategorierna sömnen påverkas av att 

leva med förskjuten dygnsrytm och sömnen påverkas av brist på återhämtning. Att vara vaken 

på dagen och sova på natten är förenligt med den naturliga dygnsrytmen. Det var något som 

skiftarbetarna frångick och ständigt arbetade emot. Bristande sömnkvalitet kopplades till att 

den biologiska klockan är rubbad då det förekom många uppvaknanden och svårigheter att 

somna. En känsla av trötthet uttrycktes då kroppen aldrig fick vila med de ständiga 

tidsomställningarna som måste ske vid skiftarbete. Sömnen kunde bli störd av omgivande 

faktorer när skiftarbetarna behövde sova under dag- och kvällstid, när övriga människor oftast 

var vakna. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Alla forskningsresultat ska vara så trovärdiga som möjligt och varje forskningsstudie måste 

utvärderas i relation till det tillvägagångssätt som användes för att generera resultaten 

(Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, 

giltighet och överförbarhet för att beskriva olika aspekter av trovärdighet. Fortsättningsvis 

kommer de begreppen att användas för att stärka den genomföra studiens trovärdighet 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  

 

Syftet med studien var att beskriva den äldre arbetstagarens upplevelser av sin sömn i 

samband med skiftarbete. Metoden som användes var kvalitativ intervjustudie med deskriptiv 

design. Den genomförda metoden ansågs vara lämplig för att besvara syftet, vilket stärker 

giltigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuer valdes för att ta del av 

deltagarnas berättelser vilket enligt Polit och Beck (2016) är att föredra när kunskap 

efterfrågas om personers upplevelser och erfarenheter av ett mänskligt fenomen. Ett alternativ 
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hade varit att genomföra fokusgrupper men det valdes bort då det troligtvis hade varit 

svårigheter att samla deltagarna vid samma tillfälle då de inte kunde lämna sina 

arbetsstationer samtidigt. Att få utförliga svar från samtliga deltagare hade förmodligen varit 

svårare i fokusgrupper då deltagarna var fåordiga. Vid intervjuerna fick sonderingsfrågorna 

användas återkommande för att få utförligare svar. Det hade dock kunnat bli mer diskussion 

och ett djupare samtal mellan studiedeltagarna vid fokusgrupper. 

 

För att få representativa deltagare till studien har urvalet betydelse för resultatets giltighet. Ett 

ändamålsenligt urval användes för att rekrytera deltagare med upplevelser av det fenomen 

som studerades och som var villiga att berätta om dem (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). En variation hos studiedeltagarna uppnåddes vad det gällde yrkeserfarenhet av 

skiftgång. Vidare var studiedeltagare från flera olika avdelningar och med olika 

arbetsuppgifter inkluderade, vilket kan ses som en styrka för giltigheten i studien (Graneheim 

& Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En svaghet i studien var att 

gruppcheferna valde ut deltagare till studien, vilket kan ha påverkat resultatets giltighet. En 

risk var att gruppcheferna kan ha valt ut de som såg mest positivt på skiftarbete. En annan 

svaghet var att inga kvinnor deltog i studien. Det gör att genusperspektivet saknas och inte 

kan diskuteras utifrån föreliggande studies resultat. Studiedeltagarna hade en ålder som 

varierade mellan 55-64 år. Trots att det kan ses som en liten variation i ålder av 

studiedeltagare fanns det endast utrymme för åldersspannet beskrivet här som svarade upp 

mot studiens syfte.  

 

En styrka för studien var att en pilotintervju genomfördes, vilket möjliggjorde att förbättringar 

av intervjuteknik och intervjuguide kunde genomföras. Det viktiga att ta med sig från 

pilotintervjun är att beskriva vad intervjuaren tog med för lärdom från tillfället (Polit & Beck, 

2016). Intervjuaren fick lära sig att leda tillbaka studiedeltagaren in på relevant ämne under 

samtalet.  

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide som gjorde att en röd tråd kunde hållas genom 

intervjuernas gång. En styrka i studien gällande tillförlitligheten var att alla studiedeltagare 

fick samma frågor utifrån intervjuguiden. Ytterligare en styrka var att intervjuerna ägde rum 

inom en begränsad tidsperiod. Att det är en styrka beror på att datainsamling kan bli 

inkonsekvent om det sker under en längre tid (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) har miljön där intervjuerna äger rum betydelse för datainsamlingen. 

Personen som intervjuar ska visa respekt, engagemang och vara förstående. Intervjuerna ägde 

rum i ett avskilt mötesrum på arbetsplatsen utan några störningsmoment. Studiedeltagarna var 

inte så pratsamma som förväntat om ämnet. Intervjuerna var mellan 11 till 26 minuter långa. 

Att intervjuerna blev korta kan ha påverkat resultatet då ett djupare samtal inte hann skapas 

under den tiden. Därmed blev materialet också mindre och de meningsbärande enheterna färre 

än önskat och endast två kategorier kunde analyseras fram, vilket kan anses som en svaghet. 

En styrka för studiens tillförlitlighet är däremot att många studiedeltagares upplevelser finns 

representerade i varje subkategori, se Tabell 4.  

 

I studien deltog flera studiedeltagare med härkomst från andra länder och kulturer än Sverige. 

Det kunde innebära att till exempel olika gester och ord kunde tolkas på olika sätt av personen 

som intervjuas och intervjuaren (Kvale & Brinkman, 2014). Olika språkbruk mellan deltagare 

och intervjuare förekom ibland. Intervjuaren hade en förståelse för att inte alla studiedeltagare 

helt kunde förstå alla frågor. Vid några tillfällen fick intervjuaren ställa frågan igen på ett 

tydligare sätt alternativt med andra ord.  
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Tillförlitlighet kan påverkas av om flera olika personer intervjuar. Då kan de se olika nyanser 

i det som kommer fram under intervjun (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Studiens 

samtliga intervjuer genomfördes av en av författarna vilket kunde ha varit en svaghet då 

alternativa upplevelser kunde ha gått förlorade då inte andra följdfrågor ställdes (Kvale & 

Brinkman, 2014). En styrka kunde dock vara att intervjuaren blev van vid situationen och 

ställde samma frågor och liknande följdfrågor till alla deltagare. Skulle båda författarna varit 

med skulle en risk finnas att en ojämn maktfördelning kunnat förekomma (ibid.) 

 

En del av trovärdigheten i en forsknings resultatdel handlar om att kunna hantera förförståelse 

som kan föreligga och värdera dennes eventuella betydelse för analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Författarna hade en viss förförståelse utifrån teoretisk kunskap 

och erfarenhet inom företagshälsovård med arbetstagare som arbetade skift. Däremot hade de 

mindre erfarenhet av specifikt den äldre arbetstagaren. Förförståelsen försökte sättas inom 

parantes genom hela arbetets gång för att släppa fram alla fynd som kunde upptäckas. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det dock en balansakt att ta hänsyn till förförståelsen i 

datainsamling och analys. De menar att det är både omöjligt och oönskat för forskaren att inte 

lägga in ett särskilt perspektiv på det som studeras. 

 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys med ett manifest och latent innehåll. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är manifest innehållsanalys bra att använda när erfarenhet 

saknas i samband med genomförandet av en studie. Ytterligare fördel enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) med vald analysmetod var att mönster kunde identifieras i 

textinnehållet för att därefter beskriva variationer. Likheter och olikheter uttrycktes i 

kategorier och subkategorier. På så sätt kunde olika upplevelser beskrivas. 

 

Första stegen i analysförfarandet delades upp, något som kan ses som en svaghet eftersom 

bedömningarna kan ha gjorts olika gällande de meningsbärande enheterna och koderna som 

identifierades och togs fram. Sista stegen i analysprocessen gjordes tillsammans. Författarna 

diskuterade olika sätt att tolka innebörden av koderna till subkategorier, kategorier och tema, 

vilket är en styrka när resultatet analyseras fram (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Konsensus i analysprocessens sista steg kunde nås av författarna tillsammans, vilket är en 

styrka för resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Ett annat sätt att styrka 

resultatets giltighet var att representera citat från studiedeltagarna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 

 

När datainsamlingen inte längre tillför ny information, uppstår datamättnad. Frågan om när 

datainsamlingen kan avslutas kan vara svår att avgöra (Thorén-Jönsson, 2017). Mängden data 

är viktig men det är inte avgörande hur många intervjuer som genomförs, utan kvaliteten på 

datan (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Många likheter identifierades och alla 

intervjuer återfinns i nästan samtliga subkategorier, vilket tyder på en viss omfattning 

datamättnad. För att testa om mättnad hade uppnåtts hade ytterligare en till två intervjuer 

kunnat genomförts för att säkerställa att ingen ny information framkommit (Polit & Beck, 

2016). 

 

Överförbarhet handlar om resultatet möjligtvis kan överföras till ett annat sammanhang 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). Det är viktigt att ge 

läsaren förståelse av hur forskningsprocessen fortlöpte och varför beslut fattades. I studien 

finns en noggrann beskrivning av förfarandet gällande urval, datainsamling och analys, vilket 

stärker överförbarheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna anser 

att studiens resultat skulle kunna överföras till manliga skiftarbetare i samma ålder med 



 

 

13 
 

liknande skiftgång. Slutligen är det upp till den som läser att ta ställning om studiens 

överförbarhet till liknande grupper (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visade resultatet att den äldre arbetstagarens upplevelser av sin sömn i 

samband med skiftarbete innebar att den biologiska klockan är rubbad, vilket är det latenta 

temat i studien. Två kategorier analyserades fram, sömnen påverkas av att leva med förskjuten 

dygnsrytm och sömnen påverkas av brist på återhämtning. Studiens huvudresultat var att 

sömnen upplevdes osammanhängande och att dygnet ständigt var förskjutet, vilket påverkade 

sömnen negativt. Att få återhämtning för kroppen var svårt på grund av ständiga 

tidsomställningar.  

Resultatet visade att det var svårt för deltagarna att få en sammanhängande sömn och att de 

hade svårigheter att somna. Sömnen blev ofta uppdelad i omgångar under dagen. En ständig 

strävan att få ihop sömntimmarna framkom tydligt. Förmiddagsskiftet var det skift som 

påverkade sömnen mest negativt. Deltagarna upplevde att arbete av förmiddagsskiftet 

resulterade i bristande sömnkvalitet under föregående natt. Att arbeta förmiddagsskift 

medförde en ökad trötthet hos deltagarna i studien. Sömntimmarna blev ofta få då de somnade 

sent på grund av den förskjutna dygnsrytmen från föregående kvälls- och nattskift. Det var få 

dagars ledighet mellan skiftgångarna och varje ny skiftgång påbörjades med förmiddagsskift. 

Då var de tvungna att vakna tidigt för att åka till arbetet. Flera hade ett pendlingsavstånd på ca 

45-60 minuter, vilket gjorde att de behövde gå upp extra tidigt. Resultatet som påvisade att 

tidiga förmiddagsskift ger ökad sömnighet och få timmars sömn stärks av Sallinen och 

Kecklunds (2010) studie som påvisade samma företeelse. 

I resultatet framkom sömnstörningar som en stor del av deltagarnas upplevelser av sin sömn i 

samband med skiftarbete. Tidigare studie av Linton et al. (2015) visade att psykosocialt stöd 

på arbetsplatsen och kontroll var relaterade till färre sömnstörningar. Samtidigt var höga 

arbetskrav, hög arbetsbelastning och mobbning relaterade till mer sömnstörningar. Studien 

hänvisade till nyttan att ta hänsyn till både psykosocial arbetsmiljö och schemaläggning i det 

förebyggande arbetet mot sömnstörningar bland arbetstagare. Studien styrker enligt 

författarna kopplingen till krav- och kontrollmodellen (Theorell, 2012) och kan vara ett 

hjälpmedel i frågan då mer kontroll ger färre besvär. Kontrollen skulle kunna vara att få 

möjlighet för arbetstagare att påverka utformningen av sin skiftgång. 

 

Resultatet visade att förmågan att kunna sova påverkades med stigande ålder, vilket också 

framkom i Ancoli-Israel (2009) studie. Studiedeltagarna i föreliggande studie försökte få ihop 

fler antal timmars sömn inför ett nattskift, vilket innebar att de sov två eller tre gånger på en 

dag mellan två nattskift. Skiftarbete som riskfaktor för att utveckla sömnbesvär, diabetes och 

högt blodtryck kan fortsätta föreligga som riskfaktor även hos pensionerade skiftarbetare 

(Guo et al., 2013). Både skiftarbete och långa arbetstider kan ha en skadlig påverkan på 

säkerhet och arbetsplatsolyckor. Tröttheten som uppstår hos arbetstagarna är en bidragande 

orsak till olyckorna. Orsaken till olyckorna är oftast på grund av den mänskliga faktorn 

snarare än tekniska orsaker. Det är något som är välkänt inom industri då arbetstagaren 

interagerar med farliga system (Wagstaff & Sigstad Lie, 2011). 

 

En ständig trötthet hos deltagarna framkom tydligt i resultatet. Deltagarna upplevde att de 

aldrig kände sig utvilade. Nattskiften krävde en längre återhämtningstid och innebar en 

trötthet som dröjde kvar både fysiskt och psykiskt. Aktiviteter utöver att sova och vila mellan 

nattskiften förekom sällan. Enligt Härmä et al. (2018) har det påvisats att arbetstagare över 50 

år som arbetar skift har en ökad trötthet. De behövde längre tids sömn efter arbetsskiften. Vid 
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snabba skiftbyten och vid arbete som innebar mer än två nattskift i rad förekom mer trötthet 

under arbetstid och på lediga dagar. Svårigheter att somna förelåg också vid samma tillfällen. 

Att arbeta med förbättringar kring skiftegenskaper är främst fördelaktigt för arbetstagare med 

ålder över 50 år. 

 

En deltagare i den genomförda studien ansåg sig själv som att vara en ”nattmänniska” och var 

därför extra trött på morgonen. Flera studiedeltagare uttryckte sömnighet under arbetet vid 

förmiddagsskift. Enligt Knutson och Schantz (2018) kan det innebära hälsorisker för 

”kvällsmänniskor” att anpassa sig till rutiner för morgonmänniskor, eftersom sömnbristen 

som infinner sig då leder till ökad risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykiska 

besvär. Vidare visade studien att det tyder på ett behov av att undersöka möjligheten att tillåta 

”kvällsmänniskor” få större arbetstimmarflexibilitet. 

 

Kronotyp innebär när en person förlägger sömn och vakenhet på ett dygn. En tidig kronotyp 

är piggast på morgonen medan en sen kronotyp är piggast på kvällen. Enligt tidigare 

forskning är vilken kronotyp en person har en ärftlig biologisk egenskap (Kalmbach et al., 

2016). Tidigare studie av Schuster och Oberlinner (2019) visade att äldre ålder var förknippad 

med tidigare kronotyp och minskad övergripande sömntid för både dagtidsarbetare och för 

skiftarbetare med roterande schema. Äldre skiftarbetare, med tidiga kronotyper, kunde ha 

problem med nattskift. Dagarbete och morgonskift var bäst kompatibla med tidiga kronotyper. 

Skillnader i sömntid över åldersgrupper indikerade att samma arbetstid påverkade 

skiftarbetarna olika, beroende på deras ålder. Studien menade att det tydde på att mer flexibla 

och kronotypanpassade arbetstider kan vara till nytta, speciellt för de äldre arbetstagarna. 

Studiedeltagarna i föreliggande studie var alla äldre arbetstagare och uttryckte upplevelser av 

bristande sömnkvalitet. Upplevelser av nedsatt ork och att nattskiftarbete medförde längre 

återhämtningstid än övriga skift beskrevs. De hade förmodligen haft nytta av anpassade 

arbetstider för att kunna förbättra sin sömn.  

 

En tidigare studie undersökte hur förändringar i skiftschemat för fabriksarbetare med olika 

kronotyper kunde påverka dem. I studien avskaffades de mest ansträngande skiftningarna för 

extrema kronotyper. Det vill säga morgonskiftet togs bort för sena kronotyper och nattskift 

togs bort för tidiga kronotyper. Resultatet visade en signifikant ökning av självrapporterad 

sömnlängd och kvalitet bland extrema kronotyper (Vetter, Fischer, Matera & Roenneberg, 

2015). För att de äldre arbetstagarna i föreliggande studie skulle kunna få en förbättrad sömn 

och fler sömntimmar skulle hänsyn till anpassningar i arbetsschemat behöva övervägas. Att 

skapa individanpassade arbetsscheman skulle dock kunna innebära att arbetsgivare måste 

bedöma behovet av anpassningar. Att kunna bedöma vilka som har störst behov av 

anpassningarna skulle kunna bli en utmaning. Samtidigt som frågan om ett hållbart arbetsliv 

är viktig så är många verksamheter beroende av arbetstagare som arbetar på avvikande tider. 

 

Resultatet visade att dygnsrytmen ständigt är rubbad. Effekterna av rubbad dygnsrytm 

påverkade det fysiologiska åldrandet enligt Santhi et al. (2016). Tidigare forskning visade att 

vid arbete som innebar arbetstider utanför dagtid sov männen längre än kvinnorna (Härmä et 

al., 2018). En annan forskning visade att kvinnor och män påverkades olika mycket av den 

rubbade dygnsrytmen vid skiftarbete. Kvinnor påverkades betydligt mer genom att den 

kognitiva förmågan blev mer nedsatt under de sista timmarna vid ett nattskift (Santhi et al., 

2016). I studien som genomförts inkluderades inga kvinnor, vilket gör att deras upplevelser 

och genusperspektivet inte finns representerade och ovan nämnd forskning inte kan diskuteras 

vidare här. 

 



 

 

15 
 

Deltagarnas miljö vid insomning hade betydelse för hur sömnen upplevdes. Tystnad och 

mörker önskades vid insomning. Tidigare forskning har visat att miljöfaktorer i rummet 

spelade roll för sömnens kvalitet (Troynikov, Watson & Nawaz, 2018; Sun, Ji, Zhou & Liu, 

2018). Att ha en låg nivå av stimuli i sömnmiljön kan förbättra sömnen (Sun, Ji, Zhou & Liu, 

2018). I studien av Schuster och Oberlinner (2019) rekommenderades sömnutbildning i form 

av kurser och hälsokampanjer som ett sätt att kunna öka medvetenheten om vikten av ett 

hälsosamt sömnmönster. Detta menades kunna uppnås genom att lära sig strategier för att 

bättre kunna anpassa individuella sömnmönster till arbetstiderna. En egen reflektion är att 

företagshälsovården skulle kunna hjälpa till med och utveckla kurser och föreläsningar i 

området. Genom kunskaperna kan arbetstagarna också skapa mer känsla av kontroll över sin 

situation i förhållande till arbetstider och sömn. 

 

Enligt krav-kontroll-modellen behöver arbetstagaren handlingsutrymme om höga krav 

samtidigt ställs i arbetet (Theorell, 2012). På aktuell arbetsplats inom produktionsindustri i 

studien ställs krav på strikta säkerhetsrutiner och fysiskt ansträngande arbete, vilket gör att 

kraven anses höga emellanåt. En möjlighet att få påverka sina skiftgångar vore ett exempel på 

handlingsutrymme. I andra företag ser skiftgångarna annorlunda ut. Det förekommer att olika 

arbetstagare arbetar enbart förmiddag, enbart kväll eller enbart natt. En egen erfarenhet är att 

“önskeschema” är något som kan förekomma då arbetstagare får önska hur skiftgångarna ska 

se ut eller vilket skift de arbetar helst. Att låta en ”kvällsmänniska” arbeta enbart kväll eller 

enbart natt vore ett mer positivt alternativ än tre- eller femskift för de arbetstagarna. En egen 

reflektion är att det samtidigt inte är förmånligt för hälsan att arbeta natt utifrån forskningen 

som presenterats i studien då dygnsrytmen förskjuts, vilket gör frågan än mer komplex och 

problematisk för de som då får arbeta enbart nattskiften. Enligt AFS 2015:4 Organisatorisk 

och social arbetsmiljö ska arbetsgivaren vid planering av arbetstid ta hänsyn till hur 

arbetstagarens hälsa kan påverkas. Arbetsgivaren har samtidigt arbetstagarens hälsa och 

verksamhetens behov att ta i beaktning vid schemaplanering. Det gör att schemaplaneringen 

kan få en etisk aspekt att ta hänsyn till.  

 

En egen reflektion är att utifrån ett samhällsperspektiv medför sjukdomar orsakade av 

skiftarbetet höga kostnader för samhället i form av sjukvård. Enligt Socialstyrelsen (2019) har 

kostnader för hälso- och sjukvård ökat över tid. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap 

3 §1) beskriver att hela befolkningen ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor och 

människans lika värde ska respekteras. Vidare ska hälso- och sjukvården verka för att 

förebygga ohälsa. Skiftarbetare som har ett arbetsschema som inkluderar nattskift har en ökad 

risk att utveckla olika sjukdomstillstånd. Genom anpassningar av arbetsschema utifrån 

arbetstagarens behov kan sömnbristen hos de äldre skiftarbetarna minska. Därmed kan också 

risken för att utveckla sjukdomar minska.  

 

SLUTSATS 
Resultatet visade att den biologiska klockan blev rubbad för den äldre arbetstagaren i 

samband med skiftarbete. Deltagarna upplevde en bristande sömnkvalitet med många 

uppvaknanden och svårigheter att somna. Deltagarna beskrev att de aldrig kunde hitta några 

regelbundna sömnvanor och att dygnsrytmen ständigt rubbades vid skiftgångens förändringar. 

Sömntimmarna hade blivit färre med åldern. Omgivningen påverkade sömnen eftersom 

deltagarna sov och arbetade på avvikande tider. Kroppen fick aldrig vila och känslan av att 

vara utvilad infann sig sällan. Att ha olika kronotyp innebär olika förutsättningar för vilken tid 

en person passar bäst att sova och arbeta på. Att ha flexibilitet i schema eller skiftgång vore en 

fördel, särskilt för den äldre arbetstagaren. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 
Den genomförda studien ger en beskrivning av att arbetstagarnas sömn i samband med 

skiftarbete innebär en sömn utan någon regelbundenhet och med en ständigt förskjuten 

dygnsrytm. Verksamheter med anställda som arbetar skift och företagshälsovård som arbetar 

med arbetsmiljöfrågor kan använda sig av den här studien för att skapa sig förståelse för 

arbetstagarens sömn. Olika kronotyper innebär olika dygnsrytmer och har olika tider de passar 

bäst för att arbeta och sova på. Om arbetsgivare tog hänsyn till olika kronotyper vid 

schemaförläggning skulle det kunna effektivisera arbetet och påverka arbetstagarens hälsa 

positivt. Den äldre arbetstagarens sömn blir särskilt påverkad. Arbetstimmarflexibilitet och 

utbildningsmaterial utifrån forskningen om hälsosamma sömnvanor för skiftarbete behöver 

arbetas vidare med i samband med att samhällets arbetstagare blir allt äldre. Det är något som 

företagshälsovården kan hjälpa arbetsgivare med. 

FRAMTIDA FORSKNING 
Ett förslag till framtida forskning är att jämföra den äldre och den yngre arbetstagarens 

upplevelser av sin sömn i samband med skiftarbete. Kvinnors upplevelser av sömn i samband 

med skiftarbete skulle också vara intressant för framtida forskning för att kunna beskriva 

genusperspektivet. Det vore särskilt intressant eftersom det inte presenteras i aktuell studie 

och att tidigare forskning visat att kvinnor påverkas mer kognitivt än män av sömnbristen vid 

skiftarbete. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att genomföra interventioner med 

individuellt anpassade arbetstider till olika kronotyper, för att kunna se om det skulle kunna 

vara av nytta för arbetstagare och arbetsgivare. 
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