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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: 
Att arbeta oregelbundna arbetstider, så kallat skiftarbete, innebär större risk för att utveckla 

ohälsa jämfört med att arbeta enbart dagtid. Dagens samhälle bygger på tillgänglighet 

dygnet runt vilket gör att skiftarbete är nödvändigt. Det gäller alltså att hitta ett sätt att få 

skiftarbetare att behålla en god hälsa. 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka skiftarbetares självskattade hälsa. Studien 

undersöker om det finns signifikanta skillnader mellan självskattad hälsa och: huvudsaklig 

anledning till skiftarbete, möjlighet att bestämma vad som ska göras på arbetet samt 

möjlighet att bestämma hur arbetet ska utföras.   

 

Metod: 

En tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning genomfördes på fyra företag inom 

tillverkningsindustrin, tryckeribranschen och servicesektorn i Örebro kommun. 113 enkäter 

delades ut och 71 enkäter besvarades och lämnades in, svarsfrekvensen blev 65 %.  

 

Resultat: 

I denna studiepopulation uppgav nästan 80 % en god, mycket god eller utmärkt 

självskattad hälsa och ingen uppger en dålig självskattad hälsa. Ingen signifikant skillnad 

fanns mellan självskattad hälsa och: huvudsaklig anledning till skiftarbete, möjlighet att 

bestämma vad som ska göras på arbetet samt möjlighet att bestämma hur arbetet ska 

utföras. 

 

 

Nyckelord: Skiftarbete, självskattad hälsa, Krav-kontroll, Krav-belöning, KASAM. 
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ABSTRACT 

Background: 

To work irregular hours, so called shift work, involves a greater risk to develop bad health   

compared to work daytime. The society today requires availability 24-hours per day which 

makes shiftwork necessary. We have to find a way to make shift working people remain at 

a good health. 

 

Purpose: 

The purpose of this study was to examine the self estimated health of shift workers. This 

study concerns significant differences between self estimated health and: main reason for 

shiftwork, possibility to decide what to do at work and possibility to decide how to perform 

work tasks.  

 

Method: 

A cross sectional study was performed in four companies in industrial manufacturing, 

printing business and service business in the community of Örebro. 113 questionnaires 

were delivered and 71 persons filled the questionnaires and returned them, the reply 

fervency were 65 %.  

 

Results: 

In this population almost 80 % of the participants declared their health good, very good or 

excellent and no one declared their health as poor. No significant differences was found 

between self estimated health and: main reason for shiftwork, possibility to decide what to 

do at work and possibility to decide how to perform work tasks. 

 

 

 

Keywords: Shift work, self estimated health, Effort-control, Effort-reward, SOC. 
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INLEDNING 
 

Arbete förr 

  

Cornell (1986) menar att arbete är att utföra handlingar med olika hjälpmedel mot 

betalning. Cornell beskriver arbetets utveckling enligt följande: Människan har varit 

samlare och fångstfolk fram till för ca. 10 000 år sedan då hon blev åkerbrukare och 

boskapsskötare vilket gjorde henne bofast. Bönderna kunde emellanåt producera mer än 

vad hushållet behövde för överlevnad och i och med detta kunde både växter och djur 

säljas och utgöra betalningsmedel. Med tiden lärde sig människan att använda redskap och 

hjälpmedel som ökade produktionen kraftigt. För att göra anläggningarna större krävdes 

samarbete och för första gången i historien skiljs dem som organiserar arbetet från dem 

som utför det. Arbetet hade en naturlig rytm, sådd och skörd utfördes när det var möjligt 

och arbetsdagen följde dagsljuset. Arbetstiden och pauserna kom naturligt utifrån 

arbetsuppgifterna. Tiden kunde börja mätas på 1300-talet när timmar blev ett uttryck för tid 

och därmed drogs en klar skiljelinje mellan arbetstid och fritid. Städerna växte fram och 

lönearbetet utvecklades, produktiviteten ökade genom mekanisering och automatisering 

och samtidigt ökade arbetets intensitet. När arbetet gick från jordbruk och hantverk till 

industri gavs utrymme för nya arbetsuppgifter såsom kontorsarbete, administration, 

underhåll och service. Vi är idag framme i ett läge när människan mer eller mindre ses som 

ett tillbehör till maskinerna och datorerna. 

 

Arbete nu 

 

Vi lever i vad som kallas informationssamhället där ökade ekonomiska och sociala krav 

gör att vi rör oss mot ett 24-timmars samhälle (Rajarnatam & Arendt 2001). Samhället idag 

bygger mer och mer på tillgänglighet dygnet runt vilket gör att många människor får en 

anställning som skift- eller nattarbetare. Regeringen har satt upp 11 folkhälsomål och det 

fjärde målet är: ökad hälsa i arbetslivet (www.fhi.se 2008). Målet har för avsikt att minska 

ohälsa på individnivå, minska sociala skillnader samt skapa en ökad folkhälsa. 
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Folkhälsoinstitutet menar att ett gott arbetsliv går att kombinera med familjeliv och fritid 

vilket på sikt kan skapa en hållbar tillväxt.  

 

”Till grundvillkoren hör att ha kontroll, att känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det 

ska utföras och att kunna påverka arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga.” 

(http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx  2008-04-08) 

 

För att hålla detta 24-timmarssamhälle igång behövs en arbetskraft som är frisk och kan 

producera effektivt. Det gäller att hitta ett sätt att få dem som arbetar på obekväma 

arbetstider att vara vid god hälsa samt att bibehålla en god hälsa. Regeringen uttrycker att 

kontroll, delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är viktiga faktorer för hälsa på 

arbetsplatsen (www.regeringen.se 2008). Ur ett folkhälsoperspektiv kan skiftarbetares 

hälsa ha stor betydelse och därför är det viktigt att undersöka mer om detta.  

 

 

BAKGRUND 
 

Hälsobegreppet 

 

Ewles och Simnett (2005) menar att begreppet hälsa kan definieras på fyra olika sätt. Det 

första är fysisk hälsa t.ex. hur god kondition en individ har och om det förekommer någon 

sjukdom. Det andra är psykisk hälsa och avser hur det mentala välbefinnandet ser ut.  Det 

tredje är samhällelig hälsa och syftar till hur hälsonivån ser ut för en större grupp. Det 

fjärde är holistisk hälsa där alla dessa nivåer innefattas och hälsa ses som en helhet. Vidare 

menar Ewles och Simnett (2005) att för befolkningen i allmänhet betyder hälsa bara ”att 

inte vara sjuk”.  

 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa är ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom” (WHO 1948 s. 2). 

Fokus i denna studie ligger på den självskattade hälsan eftersom den är signifikant 

associerad med medicinska diagnoser (Mossey & Shapiro 1982). Den självskattade hälsan 
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kan vara en prediktor1 för dödlighet (Kaplan & Camacho 1983, Mossey & Shapiro 1982, 

Singer et al. 1976).  

 

I detta arbete efterfrågas självskattad hälsa, d.v.s. deltagarna uppger själva den hälsostatus 

som de upplever vid tillfället för studien. 

 

Övriga faktorer som kan påverka hälsan 

 

Faktorer såsom arvsanlag, kön, utbildning, familjeförhållande, ålder m.m. har betydelse för 

en människas sammantagna hälsa (Ewles & Simnett 2005). Faskunger (2004) beskriver en 

rad livsstilsfaktorer som påverkar hälsa såsom rökning, alkoholintag, matvanor och nivå av 

fysisk aktivitet. Det finns vissa livsstilsrekommendationer som att undvika rökning och 

snusning, att dricka måttliga mängder alkohol, att äta regelbundet och att vara fysiskt aktiv 

minst 30 min/dag för att undvika hälsorisker (Faskunger 2004, FYSS 2008). 

 

Skiftarbete 

 

Arbete på dagtid ligger mellan kl. 6-19 på vardagar, detta brukar ofta benämnas kontorstid 

(SCB 2008). All arbetstid som regelbundet eller oregelbundet förskjuts utanför detta 

benämns som obekväm arbetstid (SCB 2008). I detta arbete används termen skiftarbete för 

samtliga obekväma arbetstider.  En tredjedel av den arbetande befolkningen har någon 

form av obekväm arbetstid och 8 % arbetar natt (SCB 2008). Inslag av arbete under natten 

är mer påfrestande för hälsan jämfört med att t.ex. arbeta under förmiddagen eller 

eftermiddagen (Winwood et al. 2006). Skäl till att arbeta på natten trots påfrestningar på 

hälsan, kan vara den högre lönen samt möjligheten att disponera dygnets ljusa timmar fritt 

(Åkerstedt 2001).  Det är biologiskt och socialt mindre riskfyllt att inte skifta arbetstid 

eftersom kroppen lättare kan vänja sig vid regelbundna tider. Detta innebär att de som 

arbetar ständig natt har en fördel gentemot personer som roterar sina arbetstider (Åkerstedt 

2001).  

                                                 
1 Prediktor = ett sätt att förutsäga något. 
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I många vetenskapliga rapporter har det slagits fast att skift-och nattarbete har en negativ 

inverkan på hälsa (Ahasan 2002, Fahlen et al. 2006, Tamagawa et al. 2006, Åkerstedt 

2001). Några av de bieffekter som kan uppstå av att arbeta på natten är trötthet, störningar 

av dygnsrytmen, problem med matsmältning samt allmänt dåligt hälsotillstånd (Ahasan 

2002). Även sömnrubbningar och störningar av den kognitiva och psykiska förmågan har 

iakttagits hos personer som arbetar nattetid (Tamagawa et al. 2006).  

 

Biologiska klockan, störningar i dygnsrytmen och sömn 

 

Alla människor har en inneboende biologisk dygnscykel. Denna kan variera mellan 22-28 

timmar men det vanligaste är dock att cykeln omfattar 24-timmar (Passer & Smith 2004, 

Rajarnatam & Arendt 2001). Många av våra kroppsfunktioner t.ex. kroppstemperatur, 

vakenhet och hormonutsöndring styrs av denna biologiska klocka. Framförallt styrs 

melatoninproduktionen2 av dagsljuset. Under dygnets ljusa timmar är halten av hormonet 

melatonin låg i kroppen och det kan leda till en sämre sömnkvalitet under denna tid. 

Omvänt gäller att melatoninhalten är hög under dygnets mörka timmar och det leder till att 

trötthetskänslan ökar (Åkerstedt 2001). Risken för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar 

är enligt Åkerstedt (2001) drygt 40 % högre hos skiftarbetare än hos personer som arbetar 

dagtid. Detta kommer sig av störningar i vår biologiska dygnsrytm (Åkerstedt 2003). 

 

Förutom sömnrubbningar och kroppsliga hälsorisker medför skiftarbete ett minskat 

deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter och i ett eventuellt familjeliv. Kvinnor verkar 

vara hårdare drabbade än män av detta, troligen för att kvinnorna har ett större ansvar för 

hushållet och familjen (Åkerstedt 2001). 

 

 Åkerstedt (2001) hävdar att minimibehovet av sömn per dygn är omkring 6,5 timmar. Om 

sömnen reduceras till 4-5 timmar per dygn innebär det på längre sikt en ökad risk för 

diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar och reducerad kognitiv förmåga.   

                                                 
2 Hormonet som påverkar sömnighet. 
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Arbetstidens påverkan på hälsan 

 

De fem första åren är mest skadliga för skiftarbetare (Baker et al. 2004). Dessa år är en 

anpassningsperiod där arbetaren försöker att kombinera arbete, fritid och familjeliv. Baker 

och hennes forskningskollegor påtalar även att av de som börjar arbeta skift slutar 20 % 

inom ett fåtal år. Det sker alltså en naturlig utgallring där de som klarar av de påfrestningar 

som skiftarbete innebär stannar kvar på arbetsplatsen medan de som mår dåligt av de 

oregelbundna arbetstiderna slutar. Baker och hennes forskningskollegor (2004) menar även 

att hälsan skulle vara bättre om de som arbetade skift hade större möjlighet att påverka sin 

arbetstid, t.ex. att lägga sitt eget schema och kunna påverka arbetstidens början och slut. 

Detta är speciellt angeläget om det finns barn under 16 år i hemmet.  

 

Det är viktigt att skiftarbetare ges samma möjlighet till flexibilitet i arbetstiden som de som 

arbetar dagtid (Ahasan 2002). När det gäller hälsa och arbete diskuteras arbetstidens 

förläggning och de anställdas inflytandegrad (Karasek 1979, Åkestedt 2001). Åkerstedt 

(2001) menar att personer som arbetar ständig natt i större utsträckning har gjort ett 

medvetet val och tycker om arbetstiderna. De personer som däremot arbetar roterande skift 

har i större utsträckning valt arbetet pga. arbetsuppgifterna och inte pga. arbetstiden. Det 

sker en selektion där de som inte upplever att hälsan påverkas av att arbeta på natten 

hamnar i arbeten med ständig natt. Däremot återfinns fler personer som känner av 

hälsopåverkan inom arbeten med oregelbundna arbetstider. Åkerstedt (2001) menar att de 

självvalda arbetstiderna har ett mycket positivt värde för arbetstagaren och att graden av 

inflytande över arbetsuppgifterna kraftigt påverkar inställningen till arbetstiderna och 

arbetssituationen i dess helhet. 
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TEORETISKA RAMAR 
 

Krav – kontroll –modellen 

 

Karasek publicerade 1979 sin Krav-Kontroll-modell som en förklaringsmodell till hälsa i 

arbetslivet, figur1.  

 

 

Avspänd 

 

 

Aktiv 

 

 

Passiv 

 

Spänd 

 

 

 

 

Figur 1. Egen översättning av Krav-kontroll-modellen (Karasek 1979) 

 

Det aktiva tillståndet uppstår när kraven är stora och hög prestation krävs men situationen 

upplevs vara under kontroll.  Känslan av att få utlopp för sin skicklighet är stark och detta 

tillstånd kan beskrivas som flow3. Det uppstår inte negativa bieffekter i detta tillstånd.  

 

Det avspända tillståndet uppstår när kontrollen är hög och kraven låga. Det finns relativt få 

utmaningar och individen kan reagera optimalt på dessa, känslan av välbefinnande är stor.  

 

Det spända tillståndet uppstår när kraven är höga och beslutsutrymmet lågt.  Här upplever 

sig inte individen ha kontroll över situationen och det skapar hög stress, obehag och rädsla. 

Kroppen reagerar med adrenalinpåslag och det blir en ihållande stress.  

                                                 
3 Flow beskrivs som en känsla av att ens förmågor räcker till för att klara den utmaning man står inför. 
Koncentrationen intensifieras, medvetenheten ökar och en känsla av tillfredsställelse uppstår inombords. 

BESLUTS- 
UTRYMME 

Högt 

Lågt Höga Låga KRAV 
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Det passiva tillståndet uppstår när kraven är låga samtidigt som kontrollen är låg, arbetet 

kräver mycket liten insats. Detta leder till att individen känner sig oengagerad och 

oinspirerad. 

 

Det farligaste tillståndet ur hälsosynpunkt är det spända, där riskerar individer sin hälsa i 

hög grad pga. den stressreaktion som uppstår. De andra tillstånden kan emellanåt vara 

skadliga men inte i lika hög grad. Det aktiva tillståndet är ur hälsosynpunkt det bästa. 

 

Krav-belönings-modellen 

 

Siegrist är upphovsman till krav-belönings-modellen som har funnits sedan 1996, figur 2, 

(Siegrist et al. 2004). På arbetet sker en ständig social interaktion och det pågår en 

utbytesprocess (Smith et al. 2005). Krav ställs i form av psykiska och fysiska utmaningar 

och belöning ges i olika former: pengar, aktning, karriärmöjligheter och jobbsäkerhet. Att 

uppleva höga krav och låg eller orelevant belöning ger stress och strider mot det sociala 

utbytessystemet som bygger på ömsesidighet. Om det finns en långvarig obalans mellan 

krav och relevant belöning uppstår ohälsa.  

 

 

 

 

 

 Lön 

 Aktning 

 Karriärmöjligheter och jobbsäkerhet 

 

Figur 2.  Krav-Belönings-modellen (Weyers et al. 2006) 

 
Krav 

 
Belöning 
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KASAM 

 

Antonovsky (2005) sökte en annan förklaring till hälsa än den patogena4 och skapade en 

egen teori kallad salutogenes. Denna teori ser hälsan som ett kontinuum, dvs. en glidande 

skala, där individen ständigt förflyttar sig mellan poolerna men alltid med ett visst mått av 

hälsa, figur 3.  

 

 

 

Figur 3. Antonovskys hälsoskala. (Antonovsky 2005) 

 

 

Olika påfrestningar möter individen och hur dessa hanteras beror på generella 

motståndsresurser. Dessa kan utgöras av t.ex. pengar, kulturell stabilitet eller socialt stöd. 

Gemensamt för dessa resurser är att de ger individen kraft att bekämpa en mängd 

stressorer5. De resurser eller brist på resurser individen upplever sig förfoga över kan 

härledas till känsla av sammanhang, KASAM6, som är uppbyggd av komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2005).  

 

Liksom hälsa kan även KASAM förklaras som ett kontinuum, figur 4. 

 

 

 

Figur 4. Antonovskys KASAM-skala (Antonovsky 2005) 

 

 

Begriplighet beskriver i hur hög grad yttre och inre stimuli upplevs som strukturerade, 

ordnade och begripliga i motsatts till oförklarliga, oordnade och kaotiska. Denna 

                                                 
4 Hälsa definieras som frånvaro av sjukdom.  
5 En stressor är ett krav som det inte finns resurser nog att möta och som orsakar en stressreaktion hos en 
individ. 
6 Känsla Av SAManhang. 

Hälsa Ohälsa 

Starkt KASAM Svagt KASAM 
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komponent säger ingenting hur önskvärd en händelse upplevs utan huruvida personen kan 

göra denna begriplig eller ej.  

 

Hanterbarhet kartlägger i vilken grad personen upplever sig ha resurser att möta de stimuli 

som kommer, det kan vara egna resurser eller resurser hos nära anhöriga. Är denna 

komponent väl utvecklad upplever sig individen inte som offer för omständigheter utan 

känner sig kompetent att reda ut situationer i livet.  

 

Meningsfullhet är komponenten som berör de områden i livet som är känslomässigt 

viktiga. Finns det något i livet som är värt att investera tid, engagemang och energi i är 

hälsan bättre jämfört med om något sådant inte existerar.  

 

Utifrån placeringen på skalan avgörs mycket av en persons reaktionssätt, inställning samt 

hälsa. Ett svagt KASAM kännetecknas av låg hanterbarhet, låg begriplighet och låg 

meningsfullhet. Livet framstår då som rörigt, svårt att förstå, svårt att hantera och utan 

övergripande mening. Ett starkt KASAM kännetecknas av det motsatta dvs. hög 

hanterbarhet, hög begriplighet och hög meningsfullhet. Livet framstår då som förståeligt, 

möjligt att hantera och meningsfullt att leva. Grunden för KASAM läggs i barnaåren och 

förblir relativt stabilt livet ut, små förändringar kan förekomma men stabiliteten betonas av 

Antonovsky (2005). 

 

Sammanfattning av bakgrunden 

 

Människan har sedan lång tid tillbaka inrättat sitt liv efter dygnets mörka och ljusa timmar 

och har på så sätt utvecklat en biologisk inre klocka (Rajarnatam & Arendt 2001).  Nu när 

tillgänglighet och produktionseffektvitet blir allt viktigare i vårt samhälle tvingas allt fler 

människor arbeta tider som strider mot denna biologiska klocka. Detta medför många 

risker för hälsan såsom problem med sömnen, hjärt-kärlsjukdomar och en nedsatt 

prestationsförmåga (Åkerstedt 2003).  
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Viktigt för hälsan är: 

• Att ha kontroll över sin arbetssituation samt möjlighet att påverka arbetssituationen 

(Karasek 1979).  

• Att få relevant belöning för ett utfört arbete (Siegrist 1996). 

• Att ha begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt liv (Antonovsky 2005). 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka skiftarbetares självskattade hälsa.  

 

Frågeställningar: 

1. Finns det signifikanta skillnader mellan självskattad hälsa och: 

• huvudsaklig anledning till skiftarbete? 

• möjlighet att bestämma vad som ska göras på arbetet? 

• möjlighet att bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras? 

 

 

METOD   
 

Studien är kvantitativ och enkät valdes för att kunna nå en större population (Denscombe 

2006).  

 

Urval 

 

En tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning genomfördes med klusterurval inom 

Örebroregionen. Klusterurval tillämpades eftersom tid och resurser var begränsade 

(Denscombe 2006). När ett naturligt kluster förekommer är det möjligt att uppnå ett 

representativt urval då studiepopulationen redan befinner sig samlad. När ett kluster 

identifierats kan ett flerstegsurval göras för att ytterligare begränsa studiepopulationen. I 

denna studie gjordes ett klusterurval av företag med skiftarbetare verksamma inom service 
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och tillverkningsindustrin inom Örebro kommun. Nästa steg var att välja ut de som 

arbetade skift på dessa företag och på så sätt skedde ett flerstagsurval. 

 

Beskrivning av studiepopulationen  

 

Nio företag inom Örebro kommuns geografiska område erbjöds att delta i studien. Fyra 

företag tackade nej av följande anledningar: uppgav att de inte passade in i beskrivningen 

av studien, höll på att byta skifttyp eller uppgav ingen anledning. Ett företag som var villigt 

att delta fick uteslutas eftersom enkäten inte kunde delas ut inom tidsramen för denna 

studie. Fyra företag tackade ja till att delta i studien, tabell 1. Företagen var av olika storlek 

och verksamma inom olika branscher. Deltagarna utgjordes till största delen av män och 

hade en ålder fördelad mellan 20-64 år. Det förekom ett visst internt bortfall då några 

deltagare ej besvarade alla frågor. 

 

Inklusionskriterier: Arbetsplatser där enkäten kunde delas ut till samtliga skiftlag. Personer 

som arbetade skift på heltid och som befann sig i arbete vid tidpunkten för 

enkätundersökningen.  

 

Exklusionskriterier: Personer som ej arbetade skift eller som vid genomförandet av studien 

var frånvarande från arbetet av olika anledningar, t.ex. sjukskrivna, föräldralediga etc. 

Enkäter som lämnades in blanka av personer som ej velat delta och enkäter där flera 

alternativ per fråga var ifyllda. 
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Tabell 1. Information om företagens bransch och storlek samt deltagarnas fördelning 
gällande kön och ålder. 
Beskrivning av studiepopulation n  (%) 

 

Företag och individer som deltar 

Tillverkningsindustri 1 

Tillverkningsindustri 2 

Tryckeri 

Service 

Totalt antal personer som fått enkäten 

 

 

6     (5) 

35   (31) 

14   (13) 

58   (51) 

113 (100) 

 

Studiepopulation (Svarsfrekvens) 71 (65) 

 

Könsfördelning 

Kvinnor 

Män 

Ej angivit svar 

 

12 (17) 

58 (82) 

1   (1) 

 

Medelålder 40±13 år 

Min 20 år, max 64 år  

 

 

Enkät 

 

Enkäten innehöll följande frågeområden: bakgrundsfrågor, anställning och arbete, 

arbetstider, arbetets krav, sömn och återhämtning, kostvanor och hälsa. Bakgrundsfrågor 

rörde faktorer som i stor grad påverkar hälsan så som; ålder, kön, familjesituation, 

tobaksvanor, utbildning och fysisk aktivitet. Enkäten sammanställdes genom att kombinera 

frågor från SF 367, Liv och Hälsa 20088, Arbetsförhållanden och hälsa på företag som 

                                                 
7 SF-36 Hälsoenkät är ett vetenskapligt utprovat instrument för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk 
hälsa. Hälsoenkäten kan användas generellt och har stor internationell spridning (www.hrql.se 2008). Frågor 
som använts i denna studie är 1 och 9.  
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arbetar med kunder på distans9 och Standard shiftwork index10 (SSI). Vissa frågor 

modifierade ang. tidsaspekten och i några andra avseenden, t.ex. förkortade/förminskade. 

 

I största möjliga mån valdes färdiga frågor från redan validerade enkäter, detta för att öka 

validiteten och reliabiliteten i frågorna. Tre frågor konstruerades speciellt för detta arbete: 

en fråga om lön, en fråga om huvudsaklig anledning till skiftarbete samt skifttyp. De 

svarsskalor som använts har varit: ja/nej, självuppskattning med svarsalternativ i mycket 

hög grad – inte alls, ja oftast – nej aldrig, dels öppna frågor där svaret får fyllas i t.ex. 

ålder. 

 

Frågeområdena behandlar: 

Anställning och arbete: anställningstyp, anställningstid, avstånd till arbetet, övertid, fysiska 

krav i arbetet och trivsel.  

Arbetstider: hur arbetstiderna påverkade fritiden.  

Arbetets krav: möjlighet att påverka sitt arbete.  

Sömn och återhämtning: sömnvanor och trötthet.  

Kostvanor: måltiders regelbundenhet.  

Hälsa: deltagarna gavs möjlighet att skatta sin egen hälsostatus. 

 

Genomförande 

 

För att kontrollera att kontrollera att enkäten fungerade gjordes först en provenkät som 

delades ut till fem personer som arbetade skift (Ejlertsson 2005). Dessa personer fick fylla 

i enkäten och hade under tiden möjlighet att ställa frågor och komma med kommentarer. 

Enkäten gällde deltagarnas hela livssituation, något som i provenkäten inte framgick med 

tydlighet. Efter provenkäten klargjordes detta och sedan bedömdes enkäten färdig att delas 

ut.  

                                                                                                                                                    
8 Liv och Hälsa Enkät som används vid undersökningar av hälsa, levnadsvanor och livsvillkor 
(www.orebroll.se 2008). Frågor som använts i denna studie är 7, 32, 36, 132, 135, 136 och 144. 
9 Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans är en enkät som har använts av 
Arbetslivsinstiutet för undersökningar om arbete på callcenter. (www.av.se 2008) Frågor som använts i 
denna studie är 1, 2, 8, 11, 13, 18, 45, 50 a c e, 52 och 64. 
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Följebrev, bilaga 1,och enkät, bilaga 2, tillsammans med frankerat svarskuvert lades i ett 

kuvert och delades ut. Avsikten var att ta personlig kontakt med respondenterna på 

respektive arbetsplats då detta troligtvis inverkar positivt på svarsfrekvensen (Ejlertsson 

2005). Det var dock endast möjligt på två av företagen och på de två andra företagen 

sköttes distributionen av närmaste chef. Påminnelse gjordes till två av företagen efter en 

vecka. Skiftarbetare på de två andra företagen fick ingen påminnelse eftersom skiftschemat 

var lagt så att påminnelser inte var möjliga att dela ut inom tidsramen för denna studie. 

Enkäten tog ca 15 minuter att fylla i och delades ut på arbetstid. Om enkäterna fylldes i på 

arbetstid eller på fritiden finns ingen kännedom.  

 

Databehandling och statistiska metoder 

 

Databehandling gjordes i SPSS version 16.0. Först visades frekvenstabeller för att få 

översikt av materialet. På de variabler som var kopplade till syftet och frågeställningarna 

gjordes korstabeller och i samband med det gjordes även statistiska analyser i form av chi-

två test. En variabel stack ut från övriga och därför gjordes även korstabell och 

signifikanstest på den variabeln. Det förekom endast små skillnader i svaren mellan de som 

arbetar roterande skift och ständig natt och därför kommer resultaten att redovisas som en 

grupp. 

 

Etiska aspekter 

 

Informationskravet uppfylldes dels genom följebrevet. Samtyckeskravet ansågs uppfyllt 

när deltagarna fått informationen och valde att fylla i enkäten och lämna in den. För att 

ingen enskild person skulle känna sig utpekad redovisas all data på gruppnivå och på detta 

sätt nåddes konfidentialitet och kraven i Personuppgiftslagen SFS 1998:204 uppfylldes 

(www.vr.se 2008). Nyttjandekravet uppfylldes då besvarade enkäter endast kommer att 

användas till denna studie.  

                                                                                                                                                    
10 SSI används vid internationella undersökningar om skiftarbete (Pitsopoulos & Greenwood 2004). Frågor 
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RESULTAT 
 

Bakgrundsinformation 

 

Drygt hälften av deltagarna arbetar ständig natt och övriga roterande skift med inslag av 

nattarbete, tabell 2. Över hälften av deltagarna röker eller snusar dagligen. Nästan hälften 

av deltagarna har grundskola eller yrkesskola som högsta utbildning, medan endast en liten 

del har universitetsutbildning. Gällande civilstånd är gruppen sammanboende med barn 

störst. Anställningstiden är i genomsnitt 14 år. Nästan alla deltagare har ett rörligt och/eller 

tungt arbete och en stor andel av deltagarna är dessutom fysiskt aktiva på fritiden.  

 

                                                                                                                                                    
som använts i denna studie är 1.4 och 1.36. 
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Tabell 2. Bakgrundsfrågor beskriver studiepopulationens bakgrundsinformation såsom 

rökning/snusning, utbildning, skifttyp, civilstånd, fysisk rörlighet och anställningstid. 

 

Bakgrundsfrågor n  (%) 

Snusar eller röker dagligen (n=71) 

Ja 

Nej 

 

40 (56) 

31 (44) 

Högsta utbildning (n=71) 

Grundskola 

Yrkesskola 

Gymnasium 

Universitet 

Annat 

 

16 (23) 

22 (31) 

23 (32) 

9   (13) 

1   (1) 

Skifttyp (n=71) 

Roterande skift 

Ständig natt 

 

27 (38) 

44 (62) 

Civilstånd (n=70) 

Sambo med barn 

Sambo utan barn 

Ensamstående med barn 

Ensamstående utan barn 

Annat 

 

33 (47) 

11 (16) 

3   (4) 

22 (31) 

1   (2) 

Fysisk rörlighet (n=71) 

Rörlig på fritiden  

Rörligt arbete  

 

62 (87) 

67 (94) 

Anställningstid (n=71) 14±12 år 

Min 1år- Max 47 år 
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Självskattad hälsa 

 

Nästan 80 % av deltagarna uppskattar sin hälsa som god, mycket god eller utmärkt, figur 5. 

Ingen deltagare har uppgett sin självskattade hälsa som dålig. Av de kvinnor som deltar i 

studien är det närmare hälften som anger sin hälsa som någorlunda.  
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Figur 5. Deltagarnas svar på frågan Hur skulle Du i allmänhet sammanfattningsvis 

beskriva Din nuvarande hälsa?, fördelat på kön, (n= 69).  

 

 

 

Drygt hälften upplever ibland eller ofta värk i skuldror, nacke eller axlar. Av deltagarna har 

23 % varit sjukskrivna den senaste månaden under mellan 1-5 dagar. I stort sett ingen av 

deltagarna är orolig för att förlora arbetet inom närmsta året. 

 

Största delen av deltagarna har under de tre sista månaderna känt sig lugna, glada och 

harmoniska, figur 6.  
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Figur 6. Hur ofta deltagarna under de tre senaste månaderna har upplevt glädje och lycka 

(n=71), känt sig utslitna (n=70), dystra och ledsna (n=70) samt lugna och harmoniska 

(n=71).  

 

 
 
 

Huvudsaklig anledning till skiftarbete 

 

Gällande vilken som är den huvudsakliga anledningen till att deltagarna arbetar skift är två 

grupper framträdande: de som uppger att det passar privatlivet bäst och de som uppger 

bättre betalt, figur 7.  
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Figur 7. Deltagarnas svar på frågan om vilken som är den huvudsakliga anledningen till 

skiftarbete. Svaren redovisas uppdelat på grupperna: passar privatlivet, bättre betalt, del av 

arbetet, enda tillgängliga arbete och annat, (n = 69).  

 

 Inga signifikanta skillnader förekommer mellan självskattad hälsa och huvudsaklig 

anledning till skiftarbete (p=0,272), tabell 3.  

 

Tabell 3. Huvudsaklig anledning till skiftarbete och självskattad hälsa, (n=67). Ingen 

signifikant skillnad finns mellan självskattad hälsa och huvudsaklig anledning till 

skiftarbete (p=0,272) 

 

 

Utmärkt 

 

Mycket 

god 

God Någorlunda Dålig Totalt 

 

Del av arbetet 1 4 5 2 0 12 

Enda tillgängliga  3 4 2 4 0 13 

Passar privatlivet  1 5 10 4 0 20 

Bättre betalt 0 7 9 2 0 18 

Annat 1 1 0 2 0 4 

Totalt 6 21 26 14 0 67 
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Av dem som angett att skiftarbete passar privatlivet bäst vill ändå en stor del hellre arbeta 

enbart dagtid om lönen vore densamma, tabell 4. Av de som angett att högre lön är 

huvudsaklig anledning till skiftarbete, anger en stor del att de inte vill arbeta enbart dagtid 

även om lönen är densamma. 

 

Tabell 4. Önskar arbeta enbart dagtid om lönen vore densamma, (n = 65). Endast ett 

svarsalternativ är möjligt. 

Anledning till skiftarbete  Önskar arbeta dagtid med samma lön  

          Ja Nej  

    n (%) n (%)  

Passar privatlivet bäst (n=21)  8  13   

    (38) (62)  

 

Bättre betalt (n=18)   10  8   

    (56)   (44)    

 

Del av arbetet/Enda tillgängliga/Annat (n=26)  17  9 

            (65) (35)  

 

 

 

Krav och kontroll över arbetssituationen 

 

Gällande arbetets krav uppger de flesta av deltagarna att de upplever att de har ett i viss 

mån stressigt arbete samtidigt som över hälften anger att tillräckligt med tid finns för att 

hinna med sina arbetsuppgifter (69 %). Nästan en tredjedel (29 %) anger att de inte kan 

bestämma hur arbetet ska utföras, medan över hälften (56 %) uppger i viss mån på samma 

fråga. Hälften (54 %) av deltagarna uppger att de inte har frihet att bestämma vad som ska 

göras i arbetet. Nära hälften (43 %) av deltagarna uppger att de inte kan bestämma själva 

när rast ska tas.  
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Inga signifikanta skillnader finns mellan självskattad hälsa och möjlighet att påverka vad 

som ska göras på arbetet (p=0,696), tabell 5. 

 

Tabell 5. Redovisning av självskattad hälsa och möjlighet att påverka vad som ska göras 

på arbetet (n=69). Inga signifikanta skillnader finns (p=0,323). 

 

 

Utmärkt 

hälsa 

Mycket 

god hälsa 

God 

hälsa 

Någorlunda 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Totalt 

 

Mycket hög grad 0 0 0 0 0 0 

Ganska hög grad  1 0 1 2 0 4 

I viss mån  3 11 8 6 0 28 

Inte speciellt 1 9 13 4 0 27 

Inte alls 2 1 5 2 0 10 

Totalt 7 21 27 14 0 69 

 

 

 

Inga signifikanta skillnader finns mellan självskattad hälsa och möjlighet att påverka hur 

arbetet ska utföras (p=0,696), tabell 6. 

 

Tabell 6. Redovisning av självskattad hälsa och möjlighet att påverka hur arbetet ska 

utföras, (n=68). Inga signifikanta skillnader finns (p=0,696). 

 

 

Utmärkt 

hälsa 

Mycket 

god hälsa 

God 

hälsa 

Någorlunda 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Totalt 

 

Mycket hög grad 0 0 0 1 0 1 

Ganska hög grad  0 2 5 3 0 10 

I viss mån  4 12 15 6 0 37 

Inte speciellt 2 6 5 3 0 16 

Inte alls 1 1 2 0 0 4 

Totalt 7 21 27 13 0 68 
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Arbetstiden 

 

Deltagarna uppger att de inte kan påverka sin arbetstid samtidigt som många är nöjda med 

sin arbetstid, tabell 7. De allra flesta uppger även att de kan koppla bort tankarna på jobbet 

under fritiden i viss mån eller mer. 

 

 

Tabell 7. Frågor kring arbetstid och arbetstidens påverkan på privatlivet samt tankar kring 

arbetet. Totalt antal deltagare som besvarat frågan varierar mellan frågorna och finns 

redovisat i tabellens högra spalt. 

 

 

I mycket 

hög grad 

n (%) 

I ganska 

hög grad 

n (%) 

I viss 

mån 

n (%) 

Inte 

speciellt 

n (%) 

Inte alls 

 

n (%) 

Totalt 

 

n (%) 

Har Du möjlighet att påverka 

Din arbetstid?  

 

2  

(3) 

1  

(1) 

8  

(12) 

26  

(37) 

33  

(47) 

70  

(100) 

Är Du nöjd med Dina 

arbetstider?  

 

6  

(9) 

30  

(43) 

24  

(34) 

7  

(10) 

3  

(4) 

70  

(100) 

Kan Du lätt koppla bort 

tankar kring jobbet under 

fritiden?  

40  

(57) 

14  

(20) 

11  

(16) 

3  

(4) 

2  

(3) 

70  

(100) 

 

 

Övriga faktorer som påverkar hälsan 

 
Sömn  

 
Hälften av deltagarna uppger att de sover i genomsnitt 6,5 timmar/dygn eller mindre. 

Hälften av deltagarna har ibland eller ofta svårt att somna. Över hälften (64 %) av 
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deltagarna vaknar utsövda ofta eller ibland. Nästan lika många (66 %) anger att de är 

sömniga under arbetstid trots att de i hög grad vaknar utvilade.  

 

Trivsel och anställningstid 

 

Nästan alla har fast heltidsanställning (97 %) och de flesta har arbetat mer än fem år på 

nuvarande arbetsplats. Övervägande del av deltagarna trivs i mycket eller ganska hög grad 

på arbetsplatsen, figur 8. Sammanlagt är det tre personer som inte trivs på sin nuvarande 

arbetsplats. 
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Figur 8. Deltagarna svar på frågan om trivsel på arbetsplatsen graderat från Inte alls till I 

mycket hög grad, (n = 71). 

 

 

 

Det enda som sticker ut i materialet är den höga graden av trivsel på arbetet. 

Signifikanstest mellan trivsel och självskattad hälsa visar på en signifikant skillnad 

(p=0,002), tabell 8. 
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Tabell 8. Redovisning av självskattad hälsa och trivsel på arbetsplatsen, (n=69). 

Signifikant skillnad finns, p=0,002. 

 

 

Utmärkt 

hälsa 

Mycket 

god hälsa 

God 

hälsa 

Någorlunda 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Totalt 

 

Mycket hög grad 3 14 6 0 0 23 

Ganska hög grad  2 6 9 8 0 25 

I viss mån  2 1 11 4 0 18 

Inte speciellt 0 0 0 2 0 2 

Inte alls 0 0 1 0 0 1 

Totalt 7 21 27 14 0 69 

 

  

 

DISKUSSION 
 

Nästan 80 % av deltagarna uppskattar sin hälsa som god, mycket god eller utmärkt. 

Signifikant skillnad finns mellan självskattad hälsa och trivsel på arbetsplatsen, p=0,002.  

Inga signifikanta skillnader finns mellan självskattad hälsa och: huvudsaklig anledning till 

skiftarbete, möjlighet att bestämma vad som ska göras på arbetet och möjlighet att 

bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras.  

 

Hälsa utifrån krav-kontroll-modellen 

 

Enligt de vetenskapliga artiklar vi tagit del av (Ahasan 2002, Fahlen et al. 2006, 

Tamagawa et al. 2006) är det en högre risk för skiftarbetare än personer som arbetar dagtid 

att få en sämre hälsa pga. sin arbetssituation. Enligt Karasek (1979) är det så att om en 

arbetstagare upplever att kraven som ställs är höga och kontrollen över sin egen 

arbetssituation låg kommer detta att leda till att arbetstagaren hamna i det spända 

tillståndet. Detta tillstånd kännetecknas av en hög stressnivå och en känsla av att ha tappat 

kontrollen. Den studiepopulation vi har undersökt kan inte påverka sin arbetstid men är 

ändå nöjda med den. Enligt Karasek (1979) är kontroll av stor betydelse för hälsan men i 
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detta fall är deltagarna nöjda med arbetstiden trots brist på kontroll. Eftersom deltagarna är 

nöjda med sin arbetstid kanske det är så att ingen önskan om att kontrollera arbetstiderna 

finns? Eller är det så att kontroll över arbetstiden inte är viktigt för deltagarna och därför 

gör de dem inget att arbetstiderna är givna? 

 

Deltagarna har ett i viss mån stressigt arbete, liten möjlighet att bestämma hur 

arbetsuppgifter ska utföras och vad som ska göras. Ändå uppskattar de i stor grad sin hälsa 

som god, mycket god eller utmärkt. Det förekommer inga signifikanta skillnader mellan 

självskattad hälsa och att ha möjlighet att bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras. Det 

finns heller ingen signifikant skillnad mellan självskattad hälsa och att ha möjlighet att 

bestämma vad som ska utföras på arbetet. Enligt Karaseks kriterier borde de befinna sig i 

det spända tillståndet och må dåligt men så är inte fallet. Är det så att deltagarna som 

uppgett att de i viss mån kan påverka vad och hur arbetsuppgifterna ska göras känner att 

det är tillräckligt och att därmed inte befinner sig i det spända läget? 

 

Hälsa utifrån krav-belönings-modellen och KASAM 

 

Krav–belönings-modellen från Siegrist (1996) skulle kunna erbjuda en alternativ förklaring 

till deltagarnas goda hälsostatus. Att deltagarna uppger en god självskattad hälsa kan bero 

på att de upplever en tillräcklig belöning för sina insatser. Inga signifikanta skillnader 

mellan självskattad hälsa och huvudsaklig anledning till skiftarbete. Upplever hela gruppen 

att lönen ger tillräcklig belöning och därför förekommer bara små skillnader i självskattad 

hälsa? I många fall innebär skiftarbete färre arbetstimmar per vecka vilket också kan ses 

som en belöning i form av mera fritid. Kan det vara så att en hög lön och/eller mycket 

fritid ger begriplighet? Antonovsky (2005) förklarar hälsa utifrån KASAM, vilket innebär 

att om en individ upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet uppstår god 

hälsa. Den vikigaste enheten är enligt Antonovsky (2005) meningsfullheten, finns det en 

mening blir livet i större utsträckning hanterbart och begripligt. Av deltagarna uppger 80 % 

att de har en god hälsa. Kan det bero på ett starkt KASAM? Genom att skiftarbetaren 

upplever sitt liv och sin vardag som meningsfull uppstår även en hanterbarhet och 
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begriplighet för trötthet, brister i det sociala livet och andra negativa faktorer som 

uppkommer. På detta sätt skapas en god hälsa trots de faktorer som talar emot det. 

 

Önskar arbeta dagtid med samma lön 

 

Det står klart att en stor del av de deltagare som uppgivit högre lön som huvudsaklig 

anledning till skiftarbete inte skulle vilja arbeta enbart dag även om lönen vore densamma. 

Att byta till enbart dagtid skulle även innebära ett byte av kollegor. Trivseln på 

arbetsplatsen är hög i studiepopulationen. Kan det vara så att deltagarna inte ville byta 

arbetskamrater? Av de som angett som huvudsaklig anledning till skiftarbete att det passar 

privatlivet bäst angav många att de hellre skulle vilja arbeta dag om lönen vore densamma. 

Enbart arbetstiden behöver alltså inte vara det som avgör att deltagarna uppger alternativet 

passar privatlivet bäst. Kan det vara så att övriga faktorer i livet spelar större roll? Kanske 

är dessa deltagare småbarnföräldrar som värdesätter dagtid med barnen, men skulle hellre 

vilja jobba enbart dag när barnen blir större? 

 

Övriga faktorer som påverkar hälsan 

 
Den biologiska klockan, sömn och trötthet 

 

Många av deltagarna (68 %) uppger att de känner trötthet på arbetet, samtidigt uppger över 

hälften att de vaknar utsövda. Att deltagarna i stor utsträckning känner sig trötta på arbetet 

kan förklaras av att den biologiska klockan gör att melatoninhalten påverkar deltagarna och 

gör dem sömniga under arbete på natten. Hälften av deltagarna sover i genomsnitt 6,5 

timmar per dygn eller mindre. 6,5 timmars sömn per dygn är ett minimum på sikt 

(Åkerstedt 2001) vilket skulle kunna förklara att nära hälften av deltagarna har känt sig 

utslitna ibland eller ofta under de senaste tre månaderna. Den biologiska klockan påverkar 

sömnkvaliteten, att deltagarna känner trötthet behöver inte bara bero på hur länge de sover 

utan också kvaliteten på sömnen (Åkerstedt 2001). Eftersom över hälften av deltagarna 

känner sig utsövda vid uppvaknandet kan det vara så att de har en god sömnkvalitet vilket 
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har en positiv påverkan på hälsan (Åkerstedt 2001). Tröttheten och utslitenheten kan bero 

på andra faktorer som enkäten inte ger svar på. 

 

Anställningstid 

 

Tidigare forskning visar att anställningstiden har en stor betydelse för skiftarbetares hälsa 

(Winwood et al. 2006, Åkerstedt 2001). En gräns går vid fem års anställning då 

arbetstagaren har anpassat sig till de speciella omständigheter som skiftarbete innebär och 

påverkan på hälsan avtar (Baker et al. 2004). I detta material fanns dock inget som tyder på 

att det finns en skillnad i självskattad hälsa mellan dem som arbetat fem år och mindre 

jämfört med dem som arbetat längre tid. Troligtvis är materialet för litet för att få fram 

samband mellan anställningstid och hälsa. Dessutom har de allra flesta (78 %) deltagarna i 

studien arbetat mer än fem år vilket gör en jämförelse svår. De som finns i vårt material är 

personer som valt att stanna på arbetsplatserna längre än fem år och har därmed klarat de 

första åren som innebär en större risk för ohälsa (Åkerstedt 2001). 

 

Livsstilsfaktorer 

 

För att bibehålla en god hälsa är det viktigt att anpassa sin fritid efter arbetstiderna genom 

att t.ex. äta och sova regelbundet (Ahasan 2002, Rajarnatam & Arendt 2001). När det 

gäller fysisk aktivitet är nästan alla deltagare rörliga i arbetet (94 %) och på fritiden (87 

%).  Faskunger (2004) menar att vara fysiskt aktiv bidrar till en god hälsa. Dock uppger 

drygt hälften av deltagarna att de röker eller snusar dagligen vilket enligt forskningen 

bidrar till en försämrad hälsa (Faskunger 2004). En stor andel av deltagarna uppger även 

att de äter regelbundet men hur kosthållningen ser ut näringsmässigt vet vi inte. Andelen 

deltagare som uppgett att de varit sjukskrivna den sista månaden är 23 % vilket är högt 

jämfört med genomsnittet i Örebro som 2007 var 13,7 % (www.forsakringskassan.se 

2008). Orsakerna till detta kan vara många, dock kan stress och sömnrubbningar leda till 

ett försvagat immunsystem (Lundberg 2006). Om deltagarna har ett försvagat 

immunsystem skulle den höga frånvaron kunna beror på en förkylningsepidemi eller 
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liknande. Ett rörligt arbete med fysiska krav kan göra att det blir allt för krävande att utföra 

arbetet om prestationsförmågan är nedsatt.  

 

 

METODDISKUSSION 
 

Reliabilitet  

 
Resultaten i denna studie är helt beroende av de personer som deltar. Om andra företag 

hade tillfrågats och tackat ja till att medverka hade sannolikt resultatet blivit annorlunda 

pga. att helt andra personer då hade besvarat enkätfrågorna. Därför ska dessa resultat inte 

generaliseras utan ses som en undersökning av just de fyra medverkande företagen.  

 

Enkäten innefattade hela livssituationen för deltagarna, detta gör att om något på fritiden 

förändras kan resultatet komma att påverkas. Pitsopoulos och Greenwood (2004) menar att 

hänsyn måste tas till vid vilken tidpunkt i arbetscykeln som frågeformuläret besvaras och 

att svaren påverkas av hur länge arbetspasset har pågått. Vi vet inte om deltagarna 

besvarade enkäterna på arbetstid eller fritid och detta kan ha viss betydelse för utfallet.  

 

Validitet  

 

När studier genomförs finns alltid en fråga om forskaren kunnat urskilja och mäta det som 

var avsett (Dencombe 2006). Frågan är om denna studie lyckats fånga upp det som är 

representativt för skiftarbete eller det som är representativt för varje enskild arbetsplats. En 

tvärsnittsstudie är enbart en kartläggning av dagsläget och uttalar sig inte om samband eller 

kausalitet (Denscombe 2006). Ett antal felkällor kan dessutom uppkomma vid användning 

av en enkät. För att få en så hög validitet som möjligt bestod enkäten till största delen av 

redan validerade frågor och enkäten provades innan genomförandet av studien enligt 

Ejlertssons (2005) rekommendationer.   
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Flera av frågorna är subjektiva och medför en risk för att deltagarna tolkar frågorna på 

olika sätt. Deltagarna kan missförstå frågan eller minnas fel. Ewles och Simnett (2005) 

menar att innebörden av god hälsa varierar från person till person. I denna studie har vi 

efterfrågat deltagarnas självskattade hälsa och vad deltagarna väger in i detta kan variera 

mycket. Den självskattade hälsan är en subjektiv bedömning av nuläget och behöver inte 

sammanfalla med det rent medicinska hälsoläget. En arbetstagare som uppgivit mycket god 

hälsa skulle kunna ha ett högt blodtryck och vara i riskzonen för hjärt-kärlproblematik. Ett 

annat exempel kan vara en person som brukar tobak vilket är en stor hälsorisk, samtidigt 

som personen skattar sin hälsa som utmärkt. Trots de svårigheter som ligger i att avläsa 

något om hälsa genom en självskattning valde vi denna metod eftersom den självskattade 

hälsan är en prediktor för livslängd (Kaplan & Camacho 1983, Mossey & Shapiro 1982, 

Singer et al. 1976). 

 

Svarsfrekvens 

 

Det märktes ingen skillnad i svarsfrekvensen mellan de företag där vi delade ut enkäten 

direkt till de anställda jämfört med de företag där de anställdas chef delade ut enkäten. 

Alltså hade vår inverkan inte så stor betydelse för svarsfrekvensen.  

 

Urvalsfel 

 

När en undersökning görs finns alltid en risk att urvalet blir snedfördelat (Denscombe 

2006), risken finns att bara de som svarat i vår undersökning är de som mår bra. Det kan 

tänkas att de företag som valde att medverka vet att en god hälsa förekommer hos 

personalen på arbetsplatsen. Dessutom är det möjligt att de som valde att delta är de som 

mår bäst på respektive arbetsplats. De långtidssjukskrivna eller av annan anledning 

frånvarande har inte haft möjlighet att medverka och alltså vet vi inte vad de kunnat bidra 

med.  
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Healthy worker-effekten  

 

Healthy worker-effekten är ett vanligt metodfel i epidemiologiska undersökningar, de som 

har möjlighet att delta är de som har bättre hälsa än övriga i samhället (Li & Sung 1999). 

Först av allt krävs en god hälsa för att överhuvudtaget få ett jobb. De som anställs men inte 

klarar jobbet och blir sjuka slås ut från arbetsmarknaden. Även Baker et al. (2004) menar 

att det sker en naturlig selektion de första åren för skiftarbetare. En femtedel slutar relativt 

snabbt eftersom arbetstiden inte passar dem. Sedan kan även företaget ställa specifika krav 

på dem som ska anställas t.ex. att de inte ska röka, så även här sker en selektion (Li & 

Sung 1999). Vidare menar Li och Sung att arbetets krav är ytterligare en faktor som gör att 

de som befinner sig i arbete mår bättre än den övriga befolkningen. Ett tungt fysiskt eller 

psykiskt påfrestande arbete gör att inte alla klarar av arbetsuppgifterna vilket leder till att 

de med bäst hälsa blir kvar på arbetsplatsen.  

 

 

EGNA REFLEKTIONER 
 

Det verkar som att trivsel i högre grad är kopplat till självskattad hälsa än kontroll och 

belöning. I trivsel ryms faktorer såsom meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. 

KASAM kanske är så pass grundläggande att det överskuggar alla andra faktorer, att 

deltagarna i denna studie upplever hög meningsfullhet och därför mår de bra. Eller kan det 

vara så att skiftarbete medför risk för ohälsa men bara för vissa människor eller under vissa 

omständigheter? Är olika människor olika känsliga för en störning i dygnsrytmen? 

 

I en upprepad studie vore det intressant att jämföra vår studiepopulation med en annan 

population. Intressant skulle vara att jämföra skiftarbetare med personer som arbetar dag 

eller att jämföra skiftarbete inom olika branscher t.ex. tillverkningsindustri jämfört med 

sjukvården. Enkäten skulle möjligtvis utformas annorlunda vid en ny studie, t.ex. skulle 

fler frågor kring belöning och även frågor om socialt stöd ingå i enkäten. Att ställa frågor 

om socialt stöd gör det möjligt att använda en senare modell, Krav-kontroll-stöd-modellen 

(Karasek & Theorell 1990). 
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SLUTSATS   
 

Inga signifikanta skillnader finns mellan självskattad hälsa och: huvudsaklig anledning till 

skiftarbete, möjlighet att bestämma vad som ska göras på arbetet och möjlighet att 

bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras. Signifikant skillnad finns mellan självskattad 

hälsa och trivsel på arbetsplatsen, p=0,002. Resultatet i denna studie visar en tendens till att 

trivsel på arbetsplatsen är mer avgörande för hälsan än kontroll och belöning. 

 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Kunskapen om skadliga faktorer vid skiftarbete baserar sig på befintlig forskning, men 

vem är det som bestämmer vad som ska publiceras och inte? Det kan hända att det finns 

fler studier som pekar åt vårt håll, att skiftarbete i sig inte är skadligt utan att det är 

arbetsplatsens faktorer eller personliga egenskaper som är de avgörande. Vi föreslår att 

vidare forskning görs på skiftarbetare för att bestämma de faktorer som bidrar till en god 

hälsa. Framförallt bör forskning ske kring socialt stöd och trivsel. 
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