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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Skiftarbete är ohälsosamt och ger ökad risk för hälsoproblem. Tidigare forskning 

om skiftarbete har koncentrerats till att omfatta hälsorisker och råd om förebyggande åtgärder 

kopplat till sömn och levnadsvanor. Hälsan påverkas av flera faktorer som exempelvis 

arbetsmiljö, arbetstider, anställningsformer, balansen mellan arbetsliv och fritid och 

möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen. Hälsa i arbetslivet är en betydande del av 

människors liv och företagshälsans roll är att identifiera hälsa eller ohälsa och bidra med 

underlag till lösningar som syftat till att förbättra livsstilsfaktorer med respekt för individens 

önskningar och värderingar.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva industriarbetarens upplevelser av hur skiftarbetet 

påverkade deras dagliga liv. 

Metod: Studien har en deskriptiv design och datainsamlingen var en semistrukturerad 

intervjustudie som analyserats utifrån en induktiv ansats med en kvalitativ innehållsanalys 

utifrån respondenternas perspektiv. 

Resultat: Studieanalysen har resulterat i tre kategorier som belyser deltagarnas upplevelser av 

hur skiftarbetet påverkade dem i det dagliga livet. I kategorin Frihet/ofri framträdde det positiva 

med att ha ledig tid som fylldes med aktiviteter som skapade återhämtning. En nackdel som 

beskrevs var när lediga tiden kom i otakt med det sociala livet. Inom kategorin solidaritet var 

anpassningen till obekväma arbetstider ett sätt att leva. Att ställa upp för varandra på arbetet 

skapade trivsel. I den tredje kategorin hälsa, var sömn den viktigaste faktorn för återhämtning.  

Fritidsaktiviteterna var en källa till glädje och välbefinnande.  

Slutsats: Att arbeta skift påverkade industriarbetaren främst i positiv men även i negativ 

riktning. Fördelar var varierande tider, mer ledighet och en högre lön. Tröttheten var en negativ 

konsekvens. Författarna vill belysa vikten av att balansera vetenskap och evidensbaserad 

omvårdnad med individens kunskaper, erfarenheter och behov. Resultatet av studien ger ett 

kunskapsunderlag för framtida möten mellan skiftarbetare och företagssköterska. 

Nyckelord: Frihet, Hälsa, Industriarbetare, Skiftarbete, Solidaritet, Upplevelser 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Shift work is unhealthy and increases the risk of health problems. Previous 

research on shift work has been concentrated to cover health risks and advice on preventative 

measures related to sleep and lifestyle habits. Health is influenced by several factors such as 

working environment, working hours, employment, balance between work and leisure and the 

possibility of recovery between shifts. Health at Work is an important part of people's life and 

the occupational health´s role is to identify health or illness and provide a basis for solutions 

aimed at improving the lifestyle factors with respect for individual wishes and values. 

Aim: The purpose of this study was to describe the industrial workers ' experiences of how shift 

work influenced them in their daily life. 

Method: The study had a descriptive design and data collection was carried out as a semi-

structured interview which analyzed from an inductive approach with a qualitative content 

analysis based on the respondents' perspective. 

Results: Study analysis has resulted in three categories which highlight the participants' 

perceptions of how shift work influenced them in their daily life. In the category of Freedom / 

unfree appeared the positive with having free time that was filled with the activities that created 

recovery. A disadvantage described was that free time could get out of step with social life. 

Within the category of solidarity was adaptation to atypical hours a way of life. To support each 

other in work created wellbeing. In the third category, health, was sleep the most important 

factor for recovery. The recreational activities was a source of pleasure and well-being. 

Conclution: Shift work affected the industrial workers mainly in a positive direction. Benefits 

were varying more times, more time off and higher pay. Fatigue was a negative consequence. 

The authors highlight the importance of balancing science and evidence-based care with the 

individual's knowledge, experience and needs. The results of the study provide a knowledge 

base for future meetings between shift workers and the occupational health nurse. 

Keywords: Experience, Freedom, Health, Industrial worker, Shiftwork, Solidarity. 
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BAKGRUND   

Skiftarbete 

I Sverige regleras arbetstidens yttersta gränser enligt Arbetstidslagen (Svensk 

författningssamling [SFS] 1982:673). I Arbetsmiljöverkets författningssamling om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) fastslås att ”Arbetsgivaren ska vidta de 

åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 

arbetstagarna” (12§). Många anställda i nutidens samhälle har arbetat på oregelbundna 

arbetstider det vill säga utanför kontorstiderna 06.00-18.00. Skiftarbete förekommer i fler 

branscher än de traditionella; industrin och sjukvården (Abedini et al., 2015; Axelsson, 

Kecklund & Sallinen, 2006).  

I Sverige arbetar en dryg femtedel av de anställda någon form av skift eller schemalagd arbetstid 

under olika tider på dygnet. Det är större delen arbetare än tjänstemän som har denna form av 

arbetstid, och fler kvinnor än män bland arbetarna arbetar på oregelbundna tider 

(Landsorganisationen i Sverige [LO], 2015). 

Skiftarbete innebär oregelbundna arbetstider och två vanligen förekommande indelningar är 

traditionellt skiftarbete och schemalagd arbetstid. Traditionellt skiftarbete är två- eller treskift, 

tvåskift innebär förmiddags- och eftermiddags-skift och treskift innebär även nattskift. Det 

finns ytterligare varianter av skiftgång såsom fyr- fem- och sexskift (Kecklund, Ingre, & 

Åkerstedt, 2010). Fördelningen av antalet arbetade skift och lediga dagar varierar i en cykel 

som följer klockan, det vill säga förmiddag- eftermiddag- natt eller förmiddag- natt- 

eftermiddag och de kallas framåt- eller bakåt-roterande (Karlson et al., 2011; Kecklund et al., 

2010).  

Tvåskift- och treskiftarbetares sömn- och vakenhetsmönster har förbättrats efter en 

rekommendation om att rotera från långsamt bakåtroterande skift till snabbt framåtroterande 

(Sallinen & Kecklund, 2010). En positiv påverkan på återhämtning och sömn har även påvisats 

för de skiftarbetare som bytt från snabbt framåtroterande scheman (två dagar, två kvällar, två 

nätter som följdes av fyra dygns ledighet) till ett långsamt bakåtroterande schema (tre 

morgonpass, tre lediga dygn, tre nattpass, tre lediga dygn, tre kvällspass, tre lediga dygn) 

(Karlson, Eek, Ørbæk & Österberg, 2009). Ingen klar enskild faktor framträdde av vad som 

orsakat att de var piggare och hade bättre sömn (Karlson et al., 2011). Vad gällde arbetspassens 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Abedini%2C%20Roghayeh%22%7C%7Csl~~rl','');
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längd, att ha bytt från åtta till 12 timmars arbetspass, behövde inte betyda ett försämrat sömn- 

och vakenhetsmönster (Sallinen & Kecklund, 2010). 

Arbetstidsmodeller som verksamhetsanpassad individuell arbetstidsförläggning kallas 

önskeschema eller tvättstugeschema, och är exempel på varierad och flexibel schemalagd 

arbetstid. Dessa är vanliga inom vården.  Tecken finns på att arbetsturerna planeras så att det 

belastar individen och ökar riskerna för hälsoproblem och olyckor. För kort dygnsvila med 

mindre än 11 timmar mellan passen kan medföra sömnbrist, ökad trötthet och reducerad 

återhämtning (Kecklund et al., 2010). Skiftarbete medför allvarliga hälsoeffekter, den 

biologiska balansen som främst styrs av dagsljuset rubbas. Under dagtid hålls melatonin 

(sömnhormon) tillbaka för att åter insöndras när ljuset försvinner vilket leder till trötthet och 

sömn. Ämnesomsättningen sjunker och energi frigörs från lever och muskler vilket medför att 

kroppen får nattvila (Krystal, 2011). 

  

Den primära anledningen till ökade risker för ohälsa är att vara vaken på natten och att sova på 

dagen (Karlson, Eek, Ørbæk & Österberg, 2011; Kecklund et al., 2010).  

Andra orsaker som påverkar hälsan kan vara livsstilen och den socioekonomiska tillhörigheten. 

Det har varit svårt att påvisa vad som varit orsak eller verkan, där olika händelser i livet eller 

predisposition för en viss sjukdom påverkar hälsan även utan exponering för skiftarbete 

(Kecklund et al., 2010). Kvällsmänniskor har visat sig tåla nattarbete bättre och vid en ålder 

över 50 år är det svårare att upprätthålla en god dagsömn (Theorell & Kecklund, 2011). 

Hälsa 

World Health Organization (WHO) har 1948 definierat hälsa som ett ”tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” 

(http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=64). 

Det finns olika syn på vad som innefattats i hälsobegreppet men varje utgångspunkt har syftat 

till att påverka hälsan positivt (Winroth & Rydqvist, 2008). Två huvudinriktningar inom hälsa 

har kunnat urskiljas, det biomedicinska där frånvaro av sjukdom var detsamma som hälsa, och 

det humanistiska där individens upplevelse av sitt välbefinnande är centralt. Ett paradigmskifte 

har skett inom hälso- och sjukvården från att enbart behandla sjukdom till att stärka hälsan och 

anta en hälsofrämjande inriktning (Medin & Alexandersson, 2000).  
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Ett av de viktigaste dokumenten som gav riktlinjer angående hälsa i arbetslivet var Ottawa 

Charter som WHO introducerade 1986. Där presenterades en helhetssyn på hälsa som en resurs 

i vardagslivet, ett positivt begrepp som var knutet till personliga, fysiska och sociala resurser. 

Arbetslivet angavs som ett exempel på stödjande miljö, där förutsättningar ges till 

hälsofrämjande åtgärder för att stärka de anställdas hälsa(WHO, 1986). 

Folkhälsoinstitutet, nuvarande Folkhälsomyndigheten, har i en rapport beskrivit folkhälsans 

utveckling i 11 målområden från 2004-2010 och utifrån detta underlag gavs riktningen för 

folkhälsoarbetets prioriteringar samt rekommendationer om åtgärder i framtiden. Ett 

övergripande nationellt mål var att främja folkhälsan. Människors välbefinnande och en hållbar 

samhällsutveckling hörde ihop med individens levnadsvanor och egna val. Ett område handlade 

om hälsa i arbetslivet, där arbetet ses som en betydande del av människors liv. Hälsan har 

påverkats av flera faktorer som exempelvis arbetsmiljö, arbetstider, anställningsformer, 

balansen mellan arbetsliv och fritid och möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). Det finns risker med att arbeta på oregelbundna tider och vikten 

av att stärka hälsan och att minimera riskfaktorerna framkom. Goda förebyggande levnadsvanor 

som att vara fysiskt aktiv, inte röka eller dricka för mycket alkohol samt ha goda kostvanor kan 

ha betydelse för hälsan oavsett vilket skift arbetet sker på (Folkhälsomyndigheten, 2014; 

Kecklund et al., 2010).  

Hälsofrämjande omvårdnad har utvecklats, under de sista två decennierna, utifrån att kombinera 

erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskaper. En modell som utgått från att stärka patientens 

upplevda hälsa har innefattat begrepp som Sympati-Acceptans- Upplevelser och Kompetens 

(SAUK), denna modell har implementerats inom bland annat företagshälsa. Utgångspunkten 

för den som vägleder en annan person till att uppleva hälsa, är att inta ett omsorgsfullt och 

sympatiskt förhållningssätt, att visa respekt för personens berättelse, att försöka sätta sig in i 

personens upplevelse av sin situation och att acceptera vad det innebär för personen. Dessa 

grundläggande steg är en bas som sedan möjliggör uppmärksamhet på faktorer som exempelvis 

personens egen kompetens och den omgivande miljö som är av betydelse.  Vägledningen riktas 

mot att stärka personens vilja till förändring mot ett mål i framtiden (Willman & Gustafsson, 

2015). Att som vårdgivare arbeta med bekräftande vägledning med avsikt att stötta personens 

egen förmåga till att ta makten över och skapa sin hälsa (Gustafsson & Pörn, 1994).  
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Skiftarbete och hälsopåverkan  

Skiftarbete med nattarbete gav en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom med cirka 40 % jämfört 

med dagarbetare (Theorell & Kecklund, 2011). Faktorer som störd dygnsrytm, störd sömn, 

ohälsosam stress, dåligt fysiskt mående gav en ökad risk för ohälsa. Risk för olyckor och 

arbetsskador har setts öka för nattarbetare i samband med störd dygnsrytm och sömnbrist. 

 Riskerna för hälsopåverkan ökar med osunda vanor som rökning, brist på motion och 

undermålig mathållning som kan ha lett till en negativ påverkan på ämnesomsättningen (Berger 

& Hobbs, 2006; Theorell & Kecklund, 2011). Att arbeta skift har även visat sig ha negativa 

effekter på mag-tarmkanalen såsom minskad eller ökad aptit och dålig matspjälkning (Abedini 

et al., 2015; Kantermann et al., 2012). Förhöjda risker för ohälsa sågs även vid metabolt 

syndrom, och sjukdomar som diabetes och reumatism (Kantermann et al, 2012). 

 Ett samband mellan bröstcancer för de skiftarbetare som arbetat natt mer än 20 år jämfört med 

dem som inte arbetat natt har påvisats (Knutsson et al., 2013). Det kan finnas en högre risk för 

vissa tumörsjukdomar. Inget säkert samband kunde styrkas/påvisas mellan skiftarbete och 

colon- respektive prostatacancer (Kecklund et al., 2010; Persson & Mårtensson, 2006; Theorell 

& Kecklund, 2011).  

Män äldre än 30 år som arbetade inom tillverkningsindustrin har setts ha ett samband mellan 

hur länge de arbetat skift och höga blodtryck eller kolesterolvärden. Bland kvinnliga 

sjuksköterskor yngre än 30 år fanns ett samband med förhöjt blodtryck, till skillnad från de över 

30 år där ett förhöjt kolesterolvärde uppmätts (Ha & Park, 2005).  

Skiftarbetarens försämrade hälsa påverkades även av social stress då arbetstiderna inkräktat på 

familjeliv som kan leda till familjeproblem, minskat umgänge med vänner och lägre aktivitet 

på fritiden (Abeini et al, 2015; Karlson et al., 2011; Theorell & Kecklund, 2011). Balansen 

mellan fritid och arbetsliv var en av de viktigaste faktorerna för hur den psykosociala 

belastningen upplevts. Det har varit viktigt att få livspusslet att fungera – att ha ork och tid för 

familj, barn, hemsysslor och fritidsaktiviteter är det många som kämpat med idag (Theorell & 

Kecklund, 2011).  
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Sömn och återhämtning 

Sömn och återhämtning har visat sig vara viktiga faktorer i samspelet mellan hälsa och 

arbetstider och arbetstidens förläggning på dygnet hade en stor betydelse. Dagsljuset har gjort 

det svårt för nattarbetaren att sova på dagen och ändå vara pigg på natten. Den fysiologi som 

styr dygnsrytmen har försvårat för skiftarbetaren att anpassa sig till att arbeta natt även vid flera 

nattskift på rad (Axelsson, Kecklund & Sallinen, 2010; Berger & Hobbs, 2006; Karlson et al., 

2011; Theorell & Kecklund, 2011).   

De flesta skiftarbetare sov mindre och kronisk sömnbrist har visat sig vara det enskilt största 

problemet för skiftarbetande (Abedini et al 2015; Theorell & Kecklund, 2011). Störd dygnsrytm 

och sömnbrist för de som arbetat natt, kan ha lett till en ökad risk för olyckor och arbetsskador 

och dessa var ofta kopplade till trötthet (Axelsson et al., 2010; Berger & Hobbs, 2006; Theorell 

& Kecklund, 2011). 

Även långa och/eller många arbetspass i rad utan vila, så kallade komprimerade scheman, har 

visats kunna leda till sömnbrist eller upptrappad trötthet vilket haft en negativ påverkan på 

kroppens möjlighet till återhämtning. Obalansen som uppstått har då ökat risken för allvarliga 

konsekvenser som symtom på utmattningssyndrom (Åkerstedt et al., 2012). Skiftscheman med 

utspridda ledigheter som möjliggjort fullgod sömn har förbättrat subjektiv hälsa, blodtryck och 

blodfetter. Möjligheter att själv ha påverkat sitt schema gjorde det lättare att klara av skiftarbetet 

(Theorell & Kecklund, 2011).  

Studier inom transport- och industribranscher visade att tvåskiftsarbetare inom textilindustrin 

hade en ökad risk för olyckor jämfört med dagtidsarbetare. Oavsett vilket skift arbetet utfördes 

på så var risken förhöjd dels för sömnproblem och dels för olyckor med dödlig utgång. 

Olycksrisken ökade även för nattarbetare för varje arbetat skift i följd, och då speciellt när 

arbetspassen var långa och saknade pauser. Sömnbrist spelade roll i sammanhanget, på det viset 

att den ackumulerades för varje skift i följd och därmed ökade den negativa effekten. 

Sömnigheten var svårast på nattskiften och var värst mellan klockan 05.00-07.00. Två-

tredjedelar av arbetarna uppgav att de haft flera korta insomningar under nattskiften (Philip & 

Åkerstedt, 2006).  
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Företagshälsa, en specialistkompetens som sjuksköterska  

I arbetsmiljölagen beskrivs företagshälsans uppdrag, att agera som en oberoende expertresurs 

inom arbetsmiljö och hälsa, och att uppdraget kommer från arbetsgivaren (SFS 1977:1160). 

Företagssköterskans specialistområde består av hälsofrämjande, förebyggande och 

efterhjälpande omvårdnadsarbete och skall inriktas mot människan i arbetslivet i enlighet med 

sjuksköterskors etiska kod. Med hänsyn till arbetets specifika krav ska företagssköterskan utgå 

ifrån grundvärderingar och med respekt gällande personers sedvänjor, värderingar, 

trosuppfattningar och mänskliga rättigheter (International Council of Nurses, 2007). 

Företagssköterskans helhetssyn består i att kunna identifiera hälsa/ohälsa och i varje unik 

arbetsmiljö skall orsakssamband analyseras och leda till underlag för lösningar. Insatserna skall 

anpassas mot individ, grupp eller organisationsnivå. Förebyggande arbete med insatser riktade 

till individ och grupp som syftar till att förbättra livsstilsfaktorer, skall utföras med hänsyn till 

att respektera individens värderingar (Riksföreningen för företagssköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

Företagssköterskan möter skiftarbetare med syftet att förmedla kunskap, exempelvis i 

föreläsning med hälsofrämjande inriktning om smarta vanor för skiftarbetare (Prevent, 2011), 

och exempelvis i förebyggande hälsoundersökning enligt Arbetsmiljöverkets 

författningssamling, Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Författningen reglerar 

arbetsgivarens obligatoriska ansvar i att erbjuda medicinska kontroller till skiftarbetare som 

motsvarar lagens kriterier för nattarbete, det vill säga om tre timmar av arbetstiden per natt 

infaller mellan 00.00 - 05.00 eller om nattarbete är mer än 38 % av årsarbetstiden. Nattarbetarna 

ges en möjlighet att undersökas med fokus på riskerna med nattarbete. Om anställningen är 

kortare än tre månader behöver kontrollen inte utföras. Inriktningen på den medicinska 

kontrollen är sömnstörningar, olyckor och trötthet, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och 

tarmsjukdom, alkohol, tobak, läkemedel, droger, måltider och social situation. I kontrollen 

genomför företagssköterskan ett hälsosamtal och en provtagning utifrån gällande riktlinjer. 

Därefter bedömer företagsläkaren tjänstbarhet, om det är lämpligt att arbeta natt (AFS 2005:6). 

Personcentrerad vård- en god omvårdnad 

Personcentrerad vård visar en riktning för specialistsjuksköterskans kärnkompetens inom 

företagshälsa, som stöd i enskilda mötet med skiftarbetare. I det praktiska arbetet innebär det 

för företagssköterskan att hitta en balans, att uppmärksamma personens unika behov av hälsa 



 

7 
 

och värdera det jämlikt med de behov som företagssköterskan själv identifierar som personens 

ohälsa (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård kan hjälpa patienten genom att känslan 

av sårbarhet minskar (Hobbs, 2009). Genom att lyssna och utgå från personen som en individ 

med eget inflytande och makt över sina resurser kan ett partnerskap uppstå, där de möts i en 

ömsesidig respekt för varandras kunskap. Det förutsätter att företagssköterskan besitter en 

professionell kompetens i att respektera utan att moralisera, att agera och följa upp utifrån det 

behov och den upplevelse av vad personen uttryckt är sin egen hälsa. Grunden ligger i 

patientens berättelse om upplevelser och erfarenheter som sedan resulterar i en hälsoplan och 

ett genomförande av vården (Ekman & Norberg, 2013; Hobbs, 2009). Kärnkompetensen består 

dels i att bygga upp en relation mellan personen och företagssköterskan som möjliggör 

partnerskap, dels att ge mening i personens sociala sammanhang som medskapare, dels att ha 

egen självkännedom och dels inse vilken påverkansroll som miljön spelar. Företagssköterskans 

förmåga till att vara lyhörd kan vara avgörande för att uppfatta patientens individuella livskraft 

och graden av motivation till att vilja vara aktiv i sitt hälsotillstånd och fatta välgrundade beslut 

(Ekman & Norberg, 2013). 

Problemformulering  

Skiftarbete är ohälsosamt och ger ökad risk för hälsoproblem. Tidigare forskning om skiftarbete 

har koncentrerats till att omfatta hälsorisker och råd om förebyggande åtgärder kopplat till sömn 

och levnadsvanor. Trots risken för ohälsa väljer människor att arbeta i skift. Den här studien 

beskriver hur skiftarbetare själva upplever att arbetet påverkar deras liv. Studiens resultat 

kommer förhoppningsvis ge förståelse för vilka värden skiftarbetet ger, ligga till grund för 

förflyttning av företagssköterskans fokus från skiftarbetarens hälsoproblem till förstärkning av 

hälsofaktorer. Resultatet kan leda till att skiftarbetaren möts med utvecklat partnerskap med 

nya perspektiv i framtida hälsosamtal. Dialogen kan förhoppningsvis leda till att skiftarbetarens 

motivationsfaktorer för att ta hand om sin hälsa stärks och bidrar till ett hållbart arbetsliv.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva industriarbetares upplevelser av hur skiftarbetet påverkade 

deras dagliga liv.  
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METOD 

Design 

Studien har en deskriptiv design och datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad 

intervjuguide. Valet att ha intervjuer som metod grundas på en vilja av att undersöka 

upplevelser, tankar och känslor hos respondenten. Målet var att uppnå en fördjupad förståelse 

samt att tillföra ny kunskap om industriarbetarens upplevelse (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna 

analyserades utifrån en induktiv ansats med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Urval 

Inklusionskriterier var skiftarbetare. Enligt Polit Beck, 2012 var urvalet ändamålsenligt, det vill 

säga att välja respondenter som kan bidra med information som svarar mot syftet med studien 

vilket var skiftarbetare vid en stålindustri med variation i ålder, kön och erfarenhet av 

skiftarbete i minst två år med inslag av natt. Ett informationsbrev skickades till Human 

Resources (HR) chefen på företaget. Hen godkände studien skriftligt och tog fram personallistor 

enligt ovanstående kriterier. Författarna kontaktade åtta anställda via telefon. De fick muntlig 

information om syftet med undersökningen samt hur den skulle utföras. Tre avböjde medverkan 

och ytterligare tre anställda kontaktades och dessa accepterade att delta. Åtta skiftarbetare 

tackade ja till att medverka i studien.  

Datainsamling 

Industriarbetarna fick information via brev som sändes till hemadressen före intervjuns 

genomförande. Brevet innehöll även ett samtyckesformulär för påskrift som sändes tillbaka till 

författarna innan intervjuerna bokades.  

Två pilotintervjuer genomfördes med andra skiftarbetare för att se om frågeställningarna var 

relevanta för det syfte som önskades uppnås. Pilotintervjuerna gav möjlighet till att komplettera 

frågorna om något saknades för att höja kvaliteten i studien (Kvale & Brinkman, 2009). Efter 

att ha genomfört dessa intervjuer lades en ny fråga till i syfte att uppnå en djupare diskussion. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes enligt en intervjuguide (Bilaga 1) och intervjuernas längd 

var 40-60 minuter. Guiden formulerades med öppna frågor för att inspirera respondenten till att 
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ge beskrivande svar med egna ord.  För att få respondenten att utveckla svaren ställdes även 

följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Varje författare intervjuade fem arbetare. Totalt intervjuades 10 personer varav två 

pilotintervjuer. Nio inkluderades i analysen. Inspelningen av två intervjuer blev avkortade på 

grund av tekniska problem och en av pilotintervjuerna analyserades och är del av resultatet. 

Författarna genomförde intervjuerna på företagshälsan där en av författarna är anställd. Det 

skedde enskilt för att skapa förtroende, inledningsvis bjöds de på kaffe med smörgås samtidigt 

som ett allmänt samtal pågick. Det var angeläget att respondenterna kände sig avslappnade i 

intervjusituationen i syfte att beskriva sina upplevelser så rikligt som möjligt. 

Respondenterna avidentifierades och gavs ett kodnummer, därefter startades inspelningen via 

diktafon. Transkriberingen utfördes med hjälp av en erfaren sekreterare. Innehållet lyssnades 

igenom för att säkerställa att texten överensstämde med inspelningen. Åtta intervjuer 

genomfördes under loppet av två veckor i februari 2016. Provintervjuerna hölls tre veckor 

tidigare. 

Databearbetning och Analys 

Författarna läste först igenom texten flera gånger var för sig, och sedan tillsammans för att 

kunna reflektera över innehållet med varandra. Texten lästes sedan tillsammans under flera 

faser under arbetets gång.  

 

I texten lyftes meningsbärande enheter ut som bedömdes motsvara studiens syfte. För att kunna 

hantera texten lättare, förkortades den, så kallad kondensering, med hänsyn tagen till att inte 

tappa dess innebörd. I nästa steg abstraherades textavsnitten och kodades utifrån likheter och 

skillnader, flera liknande koder fördes in till en subkategori. Åtta subkategorier bildade tre 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

För att få en överskådlig bild över vilken respondents beskrivning som kodats till en 

subkategori, skapades en tabell (Bilaga 5).  För varje respondent markerades med  X eller 0 i 

cellen för respektive uttalande.  
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Tabell 1. Exempel på hur analysen har framskridit från meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, subkategorier och kategori (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman 

& Hällgren Graneheim,  2012). 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub 

kategori 

Kategori 

Jag behöver ju aldrig ta ut någon 

kompledigt, utan jag tar det på min 

ledighet….  

- Ja, jag tittar ju i almanackan och 

mitt schema och ser jag att det passar 

där, här går jag av på tisdag och då 

börjar jag på måndag, då kan jag åka 

upp till fjällen hela veckan, fiska eller 

vad jag nu vill…. Hade jag gått kvar 

på tvåskift hade jag ju varit tvungen 

att ta ledigt kanske torsdag-fredag, 

eller jobbat in…. Det är bara att 

planera efter schemat och så behöver 

man inte bekymra sig om det, att man 

ska ta ledigt eller något. Det är bara 

att åka.(nr 3) 

 

 

Det är bara att 

planera efter 

schemat och så 

behöver man inte 

bekymra sig om 

det, att man ska ta 

ledigt eller något. 

Det är bara att åka 

 

Att 

slippa be 

om 

ledigt 

Skiftarbete 

frigör tid/ 

begränsar 

tid 

Frihet/ 

Ofri 

 

- Jag valde skiftgång själv. Jag 

började söka jobb när jag var på…., 

jag tänkte att jag hade varit på samma 

ställe i 19 år och jobbat dagtid och 

skulle vilja prova skift. 

Konsekvenserna är ju att du har 

kortare arbetstid och man tjänar lite 

mer. Man jobbar ca 34-35 timmar i 

snitt.  

 (2) 

 

 

Konsekvenserna 

blir att du har 

kortare arbetstid 

och tjänar mer 

Lön för 

mödan 

Att arbeta 

mindre 

och tjäna 

mer 

Frihet/ofri 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskning som har bedrivits på människor regleras i svensk lag, Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
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Författarna i den aktuella studien anser att de fyra grundläggande kraven; -information, -

konfidentialitet, -samtycke samt nyttjandekrav på forskningsetik var uppfyllda. 

Informationskravet tillgodosågs genom att informera muntligt och skriftligt om studien samt 

om rätten att avbryta sin medverkan utan att behöva ange något skäl. Intervjumaterialet 

förvarades på ett sådant sätt att ingen annan än författarna eller studiehandledaren hade åtkomst. 

Resultatet framställdes så att ingen utomstående kunde identifiera de intervjuade och därmed 

uppfylldes konfidentialitetskravet. Respondenterna gav sitt samtycke i och med 

undertecknandet av en samtyckesblankett. Det insamlade materialet användes inte i annat syfte 

än studien vilket svarade mot nyttjandekravet (http://www.codex.vr.se).  

Forskarna har tagit i beaktning och inte kunnat finna några nackdelar med att genomföra en 

undersökning på ett kundföretag utan istället funnit fördelar såsom att det redan finns en kontakt 

etablerad. Det är dock viktigt att hålla professionaliteten mot deltagaren just av denna 

anledning. Då resultatet framträder bedömer författarna att nyttan överstiger eventuella obehag 

som respondenterna kan utsättas för. Då två företagssköterskor genomförde studien, gavs 

möjlighet för respondenten att välja intervjuare, om den av någon anledning känt sig obekväm, 

vilket ingen valde. 

RESULTAT 

Respondenternas erfarenhet av skiftarbete varierade mellan två och 42 år, medelåldern var 

48,6 år.  I gruppen av respondenter förekom skiftarbete i både fem-skift och två typer av två-

skift.  

Tabell 2. Resultatet av analysen presenteras i tre kategorier med åtta subkategorier. 

 

Kategori 

 

Subkategori 

Att känna frihet/ ofri 

 

 

Att skiftarbete frigör tid/begränsar tid 

Att arbeta mindre och tjäna mer 

Fritiden påverkas 

Att känna solidaritet Att anpassa sig 

Att ställa upp och vara lojal 

Att uppleva hälsa Återhämtning  

Hälsopåverkan 

Välbefinnande 

 

 

http://www.codex.vr.se/


 

12 
 

Frihet/ofri 

Att skiftarbete frigör tid/begränsar tid 

Att ha skiftarbete upplevdes som en fördel då vardagslivet kunde anpassas till att uträtta olika 

ärenden och inte behöva ta ledigt …” man får med lite av hela dagarna, ska man göra något en 

förmiddag så gör man det när man jobbar eftermiddagsskift” (nr 9). 

Upplevelsen var positiv att den lediga tiden varierade mellan dygnets olika timmar men det 

kunde även vara svårt att ta sig för med något inför ett eftermiddagspass. ”Jag tycker att det är 

besvärligt att börja ett eftermiddagsskift klockan halv ett, man hinner inget på förmiddagen” 

(nr 5). 

 

Det fanns fördelar med att arbeta på olika skift då vardagssysslor kunde utföras på lediga tider, 

exempelvis att åka till soptippen när den var öppen utan att vara låst till enstaka kvällstider eller 

helger. Något som lyftes i flera av intervjuerna var att inte behöva ta ledigt för att kunna resa 

eller göra andra saker tillsammans med familj eller vänner. Aktiviteterna planerades till den 

ledighet som skiftarbetet innebar. ”Jag tittar ju i almanackan och mitt schema och ser jag att det 

passar där … då kan jag åka upp till fjällen hela veckan”( nr 3). 

Fritiden påverkas 

Skiftarbete påverkade fritiden på flera sätt, det gav mer utrymme då den lediga tiden var större 

än vid dagtidsarbete. Tiden för egna aktiviteter som exempelvis skidåkning, fiske, åka 

motorcykel och träna på gym fanns det utrymme för samtidigt som socialt umgänge inte 

behövde försakas. Längre ledigheter kunde utnyttjas till att koppla av och hämta kraft. ”Åka 

och fiska är ju att rensa huvudet, då kan man stå bland knott och mygg och svära och slå 

omkring sig, det rensar skallen”( nr 4). 

 

Det var inte alltid en fördel med att jobba utanför kontorstid. När arbetsschemat styrde så att 

kvällar och helger bestod av arbete och andra var lediga resulterade det i att det inte var möjligt 

att delta i det sociala livet. ...”och jobba klockan tio på kvällen en lördag, det var tråkigt när alla 

andra hade kalas” (nr 6). En konstaterade att ”individualist, det blir man när man jobbar skift. 

Man kan ju inte vara med på någon aktivitet klockan 18 en tisdag och torsdag, om man säger 

så”( nr 5). 
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Att arbeta mindre och tjäna mer 

 

Något som framträtt är att det inte var arbetets innehåll i sig som gjorde det värt att arbeta skift. 

Arbetet i sig kunde vara monotont och mindre stimulerande emellanåt. Något som värderades 

högt var den längre ledigheten som skiftarbetet oftast innebar ” Jag tycker det är helt underbart. 

Lång ledighet plus dygnen som du går från förmiddag till eftermiddag och eftermiddag till natt, 

det blir 24 timmar, så jag tycker det är…” (nr 3).  Lönen var högre då nattskift ingick och det 

var ytterligare en anledning till att det var värt gjorde det värt att fortsätta arbeta på 

oregelbundna tider. 

 

Solidaritet 

Att ställa upp och vara lojal 

Att trivas med arbetskamrater och arbetstider var viktigt. ”Jag tycker det är suveränt. Jag trivs 

väldigt bra. Har jobbat i 12 år, trivs som fisken i vatten” (nr 1). De flesta hade varit anställda 

länge inom företaget. Det var inget ovanligt att ha börjat direkt efter avslutad utbildning och 

stannat kvar. Det var en del av vardagen att arbetet i femskift inföll på storhelger eller krockade 

med andra inplanerade händelser. Arbetskamraterna ställde upp för varandra om någon 

behövde byta skift eller vara ledig …”så visst är det väl tråkigt att jobba julafton, men det brukar 

alltid ordna sig. Man kan ta ledigt, det är alltid någon som ställer upp. På julaftons eftermiddag 

då vill jag vara ledig”( nr 3). 

 

Arbetsuppgifter som inte hanns med under det egna arbetsskiftet togs över av nästa skift. Det 

var befriande och gjorde det lätt att släppa tankarna på arbetsproblem. Det innebar även en 

strävan efter att slutföra inför att gå hem i så stor utsträckning som möjligt …” man tar över 

efter varandra och det som är kvar när jag går hem det gör någon annan. Så att det känns väldigt 

skönt. När jag går där nerifrån, då går jag hem, då är jag hemma” (nr 5). 

 

Att hjälpas åt och stödja varandra var en självklarhet inom skiftlaget. När det uppstod problem 

som inte gick att lösa efterfrågades hjälp. Att lösa bemanningsproblem eller annan frånvaro på 

arbetstid efter att chefer hade avslutat sin arbetsdag kunde vara belastande, för det mesta löstes 

situationen utan att chefen behövde kontaktas. Det fanns en reserv att kontakta eller så 
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tillfrågades någon arbetskamrat som var ledig att komma in och arbeta. Om det inte gick att 

lösa hjälptes teamet åt att täcka upp för den som saknades.  

Att anpassa sig  

Skiftarbete innebar en viss anpassning, och industriarbetarna var väl medvetna om och 

accepterade att skiftbytestiderna inte alltid kändes optimala. Inför förmiddagsskiftet fanns en 

oskriven regel att byta av varandra tidigare än skiftet började, för att nattskiftet skulle kunna gå 

hem direkt vid arbetspassets slut. Att arbeta skift blev ett sätt att leva och de som hade 

skiftarbete var inte intresserade av att förändra arbetstiderna. ”Det går ju i en och samma trall 

och de som börjat gå femskift vill inte gärna gå därifrån” (nr 4).  Då de anställda inledningsvis 

började på femskift kunde det vara svårt att anpassa sig till skiftgången, men strategier för att 

få framförallt nattskift och förmiddagsskift att fungera löstes på olika sätt.  Familjen fick 

anpassa sig då arbetstiderna innebar att skiftarbetarna behövde sova ostört på familjens vakna 

tid på dygnet. Inte heller kunde skiftarbetarna delta i vardagslivet som exempelvis barnens 

träningar, möten och andra sociala aktiviteter. I vissa skiftcykler inföll ledigheten då övriga 

familjen arbetade eller gick i skolan och vid nästa skiftcykel inföll arbetet då övriga familjen 

var ledig. Det upplevdes som ensamt att inte kunna dela ledigheten med övriga familjen. 

Hälsa 

Återhämtning 

Att kunna sova uttrycktes som den viktigaste faktorn för att orka arbeta skift. Skiftarbete 

fungerade så länge sömnen inte stördes. ”Jag tycker att det har varit jäkligt bra. Men sedan 

kanske man hade mått bättre eller sämre, det vet man ju inte (skratt)” (nr 6). De som inte hade 

sömnproblem var förberedda på att när som helst kunde sömnen försämras. Några hade rutin 

på att sova timmarna efter nattpasset, var vakna mitt på dagen under ljusa timmarna, sov sedan 

några timmar igen inför nattpasset. Var det något speciellt som inträffade, gick det att avstå 

sömnen, det spelade inte så stor roll vid enskilda tillfällen.  

Några äldre upplevde att med ökad ålder så försämrades sömnen och även graden av trötthet 

under nattskiftet.  Det kunde ta flera dagar att återhämta sig efter en skiftcykel på nio pass med 

tre nattskift som avslut. Det var svårt för vissa, att ställa om dygnsrytmen till dag igen. De som 

arbetat olika skiftformer med eller utan inslag av natt, hade upplevt en känsla av att vara piggare 

när nattpass inte ingick. ”Även om man hade lång ledighet så var det svårt att ställa om till 
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förmiddag igen. Nu har jag inget krångel, jag är piggare nu med tvåskift”( nr 01). De yngre 

industriarbetarna klarade av dygnsomställning bättre än de äldre som hade jobbat skift länge. 

”… när man var riktigt ung så kunde man ju vara ute …. sedan gå och jobba förmiddag, men 

det skulle ju inte fungera nu”…(nr 6). 

 

Inför första nattpasset upplevdes svårigheter med att somna under dagen, vilket kunde resultera 

i 24 timmars vakenhet. När första nattskiftet passerats var tröttheten stor, då gick det bra att 

sova. Några upplevde att förmiddagspassen var tuffa. Att börja tidigt på morgonen kändes 

belastande då sömnen varit av dålig kvalitet inför dessa pass. Efter hemkomsten togs en tupplur 

vilket resulterade i att det var svårt att somna i tid på kvällen. När förmiddagarna var avklarade 

i skiftcykeln blev tröttheten mer normaliserad. Rubbat sömnmönster ansågs vara en betydande 

orsak till trötthet. När ett träningspass genomförts på kvällen för nära inpå nattskiftet, 

förvärrades tröttheten under nattarbetet.  …” kanske jag har tränat sent på kvällen, går hem och 

äter och sedan ska jag iväg och göra mina åtta timmar, det blir tungt”( nr 7). 

 

Den vakna tiden efter att ha sovit på dagen beskrevs som en obehaglig och avtrubbad känsla. 

”Man är inte riktigt med på noterna, då kan man gå lite i sin egen värld”(nr 4).  

 

Trötthet under nattskiftet gjorde det svårt att tänka klart för att lösa problem som uppstod. Vissa 

nätter var tröttheten svår. Att gå ut och andas frisk luft, ibland varje timme, kunde avhjälpa. Vid 

färre arbetsuppgifter och det blev lugnare upplevdes att nattskiftet kändes långt, det var svårt 

att hålla sig pigg. En upplevde att arbeta på ständigt nattschema var som att jobba dagtid fast 

på natten.  

Hälsopåverkan 

Det fanns en uppfattning om att skiftarbete kunde påverka livslängden, att livet kortades några 

år …” vi brukar ju skoja om det där, att har man tur så slipper man de sista åren på servicehuset 

(skratt)” (nr 6). 

Några industriarbetare hade deltagit i utbildning för skiftkörkort, men tyckte inte det medvetet 

hade förändrat deras mat- och sömn-vanor. ”… är man trött så sover man, är man hungrig så 

äter man” (nr 9). I nästa mening beskrev de att tidigare hade husmanskost varit vanlig i matlådan 

på nattpasset och ätits vid 02.00-tiden. Under senare år hade en förändring gjorts och de åt 
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numera lättsmält frukt, mat och smörgås istället. Efter uppvaknandet mitt på dagen fanns en 

längtan efter kaffe och smörgås, vilket kunde medföra att lunchtiden blev rubbad. 

 

Flera berättade att de hade högt blodtryck. Det framkom som enbart ett konstaterande, inte som 

en koppling till skiftarbetet, eller till att ha en sämre hälsa. 

Välbefinnande 

Fritidsaktiviteterna var en källa till glädje och välbefinnande. De hämtade positiv energi från 

olika aktiviteter på egen hand eller tillsammans med andra. Vistelse vid sommarstugan gav 

avkoppling, motorsport gav spänning, att utföra hemmasysslor, leka med barnen och att umgås 

med vänner gav harmoni. Vistas i skogen och fälla träd, arbeta med kroppen och samtidigt njuta 

av doften från ved och elda i bostaden gav tillfredställelse. …”det är något magiskt med skogen, 

den veden hinner värma många gånger ”( nr 1). Fysisk träning som att gå på gym, cykla, åka 

skidor och att jogga kändes roligt och gav ork både till arbete och fritid. Aktiviteter utomhus i 

friska luften gav mental påfyllnad. Det ansågs viktigt att må bra och ett gott humör beskrevs 

även ge positiva effekter under arbetstid.  

Luften på arbetsplatsen ansågs vara dålig ”Det är så pass dålig luft, så något ska man nog göra 

på fritiden. Det är inte riktigt hundra, det är det väl aldrig på en stor industri. Så det tror jag att 

det är bra att komma ut” (nr 3). 

METODDISKUSSION  

Kvalitativa intervjuer gav respondenterna möjlighet att subjektivt redogöra för sin livssituation 

med egna ord.  Det var i studiens intresse att intervjuerna strävade mot syftet med densamma, 

varför respondenterna besvarade ett antal öppna frågor som de sedan fick tala fritt kring. En 

intervjuguide användes, och tänkbara följdfrågor fick formuleras i stunden när svaret behövde 

utvecklas för att förstås (Polit & Beck, 2012). Att använda interjuver visade sig vara ett gott val 

av metod till studien, det resulterade i en stor textmassa att analysera. 

I ett första skede tänkte författarna genomföra en enkätstudie och jämföra skiftarbetare inom 

industrin och sjukvården. Att jämföra med sjukvårdspersonal som i sin profession arbetar med 

hälsa och har fördjupade kunskaper om hälsa bedömdes kunna påverka deras svar, jämförelsen 

bedömdes därmed mindre intressant. I takt med att studiens syfte förfinades förkastades den 

planen, att inhämta material via intervjuer med industriarbetare bedömdes mer intressant. Ett 
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möjligt alternativ till enskilda intervjuer kunde varit fokusgruppsintervjuer med flera 

industriarbetare. 

 

Respondenterna i intervjustudien utförde olika arbetsuppgifter som bearbetade stål av 

återvunnet material. Inom företaget fanns flera olika skriftformer. Respondenterna utsågs av 

författarna utifrån att motsvara urvalskriterier som kön, ålder och arbetad tid på företaget utan 

att ha en medveten strategi vilket kan ha varit en svaghet. Hade respondenterna valts ut med 

annan, exempelvis slumpmässig strategi kunde andra beskrivna upplevelser framkommit vilket 

medfört ett annorlunda resultat. Kriteriet könsfördelning kunde inte uppfyllas, inga kvinnor 

arbetade skift med inslag av natt. Resultatet skulle kunnat påvisa andra upplevelser och 

påverkan om kvinnor funnits med, vilket kan ses som en begränsning.  

 

Två provintervjuer genomfördes för att testa frågornas relevans, varav en på ett annat 

industriföretag i en lite större stad. En sådan intervju gav möjlighet till att höja kvalitén på 

frågorna samt komplettera om någon fråga saknades. Författarnas bedömning är att ingen större 

skillnad märktes i hur industriarbetarna svarade på respektive ort. För att få rikliga svar så 

utökades frågeguiden med en fråga om att skatta hälsan mellan noll-10 och beskriva vad valet 

av siffra grundar sig i.  

 

Under inspelningen av de första två intervjuerna bröts bandningen efter 20 minuter, vilket 

medförde att sista delen föll bort. Som en kompensation för det förlorade materialet, togs istället 

en pilotintervju med.  För att prioritera tidsåtgång till att analysera texten valde författarna att 

engagera en erfaren sekreterare till att transkribera intervjuerna. Författarna hade ingen tidigare 

erfarenhet av att bearbeta text med kvalitativ innehållsanalys. Vid bearbetningen av texten 

omvärderades vissa kondenserade meningsenheter. Det växte fram en ny innebörd vid nästa 

genomläsning av texten och efter en reflektionsdiskussion resulterade det i att 

meningsenheterna sorterades in under en annan subkategori. Analysen pågick till konsensus 

uppnåddes mellan författarna. Under hela analysen återvände författarna till syftet för att 

försäkra sig om att inte analysera irrelevant information.  

 

Författarna har arbetat som företagssköterskor i flera år och har kunskap om aktuell forskning, 

riktlinjer för hälsa, levnadsvanor och hälsorisker för skiftarbetare vilket det praktiska arbetet 

baserats på. Författarnas erfarenhet av att ha förmedlat kunskap till skiftarbetare i olika typer 

av möten gav en viss förförståelse som kan ha haft betydelse (Polit & Beck, 2012). 
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Det är enligt Graneheim och Lundman (2004) viktigt för trovärdigheten att författaren har insikt 

om sin förförståelse innan intervjuerna hålls. En av författarna har företaget som kund och 

känner till kulturen och var känd av de anställda. Det blev synligt i de intervjuer som den 

författaren utförde, och svaren var inte lika förklarande samt att intervjuernas var kortare än de 

som genomfördes av den andra författaren. Förförståelsen kring de fenomen som studeras kan 

ha påverkat resultatet beroende på den tolkning som författarna gjort. Det är dels en risk men 

även en möjlighet att lättare förstå det latenta i berättelser. 

 

Företaget lade ett varsel under studiens framväxt. 150 anställda riskerade att bli uppsagda. Det 

var en fortlöpande process vilket innebar att produktionen lades om och skiftgången 

förändrades vid årsskiftet 2015-2016. Några av respondenterna arbetade inte längre nattskift 

vid intervjutillfället. Det uppdagades först vid intervjutillfällena, författarna resonerade och 

beslutade att ändå inkludera respondenterna med tanke på att tiden som förlöpt var mindre än 

tre skiftcykler, det vill säga från årsskiftet till februari. Resultatet av detta blev att några 

respondenter jämförde upplevelserna av de olika skift formerna. Frågor författarna ställer sig 

är om företagets varsel inte existerat och om företaget hade funnits på en annan geografisk ort 

och med annan storlek, hade studien visat ett annat resultat?   

 

Då intervjuguiden formulerades var det viktigt att skapa öppna frågor. Vid intervjutillfället var 

författarnas inställda på att skapa en god stämning, att undvika formuleringar som kunde 

upplevas moraliserande samt att hålla sig neutrala till respondenternas upplevelser.  Att som 

respondent få beskriva det dagliga livet kan för vissa ha känts för privat och inneburit att vissa 

känsliga detaljer utelämnats. I tabellen i bilaga 2 har författarna valt att efter 

resultatbearbetningen, med hänsyn till konfidentialitet avmarkera vilken respondent som uttalat 

sig i vilken subkategori. Författarna har valt citat med omsorg, uttalanden som bedömts vara av 

känslig karaktär skall inte kunna identifieras. 

 

Styrkan med att skapa en god atmosfär var att komma respondenten nära och nå ner på djupet 

i beskrivningar av upplevelser, att få ta del av olika perspektiv på dagligt liv.  

En svaghet som kan ha påverkat resultatet var att författarna är oerfarna intervjuare och vid 

genomläsning efter transkribering framkom flera brister, att följdfrågor inte blev ställda. Utan 

dessa brister kunde resultatet blivit mer fylligt.  Författarna strävade efter att hinna ställa alla 

frågor under 45 minuter. Hade intervjuarens fokus istället varit på att fördjupa sig i svaren hade 

ett fylligare material funnits att bearbeta. Det upplevdes som svårt att beräkna tidsåtgången, ett 
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fåtal varade upp mot 60 minuter. En annan tänkbar svaghet var att intervjun spelades in på band 

och det kan ha haft en hämmande effekt på respondenten som kunde känna sig obekväm med 

att intervjun skulle spelas upp igen och lyssnas till.  

En styrka var att författarna hade olika förförståelse om företaget och om industriarbetarna. 

Olika perspektiv hos intervjuarna medförde rikare resonemang och djupare analyser. 

Resultatet är baserat på interjuver med industriarbetare vilket författarna anser vara applicerbart 

på skiftarbetare även inom andra branscher. Yttre faktorer som att vara vaken på natten och 

sova på dagen och den biologiska mekanismen är lika för alla med skiftarbete.  

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar att skiftarbetarna värderar sin frihet högt. De beskriver att frihet för dem är 

främst att kunna planera olika aktiviteter på ledig tid. Det är värdefullt att inte behöva ansöka 

om semester för att resa iväg flera dagar, eller på kortare ledighet uträtta ärenden som bara är 

möjligt på vardagar och dagtid. Andra fördelar som beskrivs av några skiftarbetare är 

familjelivets pussel med att kunna ha barn hemma så mycket som möjligt och begränsa vistelse 

på förskola. En studie av Törnquist Agosti, Andersson, Eilertsson och Janlöv (2015) visar att 

skiftarbete är en tillgång i vardagslivet genom att kunna planera och balansera arbetsliv och 

privatliv. De har studerat vad som främjar hälsan till skillnad från annan tidigare forskning som 

fokuserat på hälsorisker. Theorell och Kecklund (2011) nämner även de om balansens betydelse 

för både arbets- och privatliv kopplat till välbefinnande. 

 

Skiftarbete innebär att då och då i livet försaka sociala aktiviteter, vilket för vissa kändes tungt, 

men känslan släppte då de påbörjat sitt skift. Resultatet i föreliggande studie visar att deltagarna 

beskrivit att arbete på permanenta kvälls- eller nattpass med inslag av helg var sämre till 

skillnad från skiftarbete. Skiftarbete gav möjlighet att närvara vid aktiviteter som regelbundet 

återkom, till skillnad från ett permanent schema som innebar att inte kunna närvara någon gång. 

Det stämmer väl med Demerouti, Geurts, Bakker och Euvema (2004).  

 

Ledigheten på dagtid kunde stressa, dels att gå och vänta och inte få något gjort inför 

eftermiddagsskiftet och dels efter tidiga förmiddagsskiftet känna trötthet vilket medförde brist 

på energi. En obalans kunde uppstå mellan industriarbetarens arbetstider och fritiden med 

familjen så att de inte träffades utan gick om varandra, vilket skapade en känsla av ensamhet.  

Upplevelsen var olika hur respondenterna såg på fördelningen mellan arbete och fritid. Det 
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fanns en acceptans att skiftschemat löpte över året vilket innebar att arbetet inföll för vissa så 

att till exempel storhelger fick tillbringas på arbetsplatsen. Alla kunde inte vara lediga när 

produktionen behövde vara igång.  

 

Att arbeta mindre och tjäna mer är ett framträdande värde av att arbeta skift för deltagarna i 

studien. Trots att industriarbetarna oftast arbetar fler skift i rad än dagtidsarbetare, innebär det 

att de totalt sett arbetar färre timmar som ger mer betalt i pengar och ledighet. Ekonomin är en 

aspekt som flera nämner men som inte beskrivs djupare utan det är ledigheten som utvecklas i 

intervjuerna. Det faktum att ha mer fritid att förfoga över och fylla med livets väsentligheter är 

något som alla lyfter fram som en stor motivationsfaktor till skiftarbete. Tungfelt och 

Wetterlund (2008) belyser att deltagarna i deras studie anger lönen som viktigaste motivationen 

till att arbeta skift. Att lösa privatlivets svårigheter när barnen är små tolkas som en annan orsak 

till att inte välja dagtidsarbete med bibehållen lön. Att arbeta med samma kollegor kan vara en 

ytterligare orsak till att fortsätta med skiftarbete. Författarna anser att resultatet av Tungfelt och 

Wetterlund (2008) visar sig till viss del överstämma med fynden i föreliggande studie. 

Respondenterna trivs med arbetskamrater, lön och arbetstider, däremot framkommer en 

skillnad i att ledigheten värderas högre än lön i föreliggande studie.  

 

Alla har varit anställda med någon form av skiftgång under lång tid i företaget men ingen av 

respondenterna har beskrivit tankar eller planer på att söka annat arbete med andra arbetstider. 

Det strider mot Martin, Sinclair, Lelchool, Wittmer och Charles (2010) resultat där arbetare 

med avvikande arbetstider tenderade att byta arbetsgivare tidigare än andra. Författarna anser 

att det tvärtom är skiftschemat som ger förutsättningar så att den efterlängtade ledigheten 

uppnås. Här skiljer sig resultatet från Demerouti et al. (2004) studie där anställda med 

skiftarbete upplevde negativa attityder mot arbetet jämfört med de som hade fasta arbetstider. 

Vidare sågs att oavsett tid på dygnet arbetet utfördes var de med fasta arbetstider mer effektiva 

och mer nöjda på jobbet, det var mindre benägna att söka andra arbeten.  

 

Att hjälpas åt och att stödja varandra inom skiftlaget var en inställning och ett arbetssätt som 

förekom under nattskiftet. När ett fel uppstod försökte skiftlaget lösa problemet tillsammans. 

Om inte felet kunde åtgärdas var sista alternativet att ringa till någon i arbetsledande ställning. 

Industriarbetarna beskrev sig själva vara trygga i sin yrkesroll och att ha en tillit till att lösa 

situationen så att produktionen kunde fortskrida. Det stöds av De Cordova, Phibbs och Stone 

(2013) vilka studerade nattsjuksköterskor och fann att teamarbetet var viktigt. De ansåg sig vara 
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kompetenta till att fatta beslut utifrån rådande situation. Resultatet av föreliggande studie visar 

att arbetssättet som industriarbetarna följer är i enighet med AFS 2015:4, som beskriver i 10§ 

att arbetstagarna skall känna till hur arbetet skall utföras, prioriteras och vem de ska vända sig 

till för att få hjälp och stöd i arbetet.  

 

I föreliggande studie framkommer att när skiftet lider mot sitt slut och industriarbetaren inte 

hunnit slutföra pågående arbetsuppgift tar nästa skiftlag över. Det leder till att kunna koppla 

bort arbetet på fritiden och inte behöva bekymra sig för att arbetet hopade sig tills det var dags 

för nästa arbetsskift. Resultatet är i enighet med Niks, Gevers, De Jonge och Houtman (2015) 

vilken påvisar att förmågan att koppla av arbetet hade ett positivt samband med att känna sig 

återhämtad och att ha resurser till att prestera på arbetet.  

 

Industriarbetarna accepterade att skiftbytestiderna inte alltid kändes bekväma. De påbörjade 

arbetet före utsatt arbetstid så att de som arbetat föregående skift kunde gå hem direkt vid 

arbetstidens slut. Den negativa konsekvensen var att den lediga tiden inför skiftet begränsades. 

Acceptansen fanns på grund av att själv kunna dra nytta av avlösningen när det egna skiftet var 

avslutat. Författarnas reflektion är att denna oskrivna regel är möjlig så länge alla berörda 

industriarbetare upplever de positiva konsekvenserna överväger de negativa.   

 Industriarbetarna kände av negativa hälsoeffekter i form av trötthet och en känsla av att vara 

avtrubbad. Känslorna uttrycktes som ett konstaterande utan att klaga. Högt blodtryck sattes inte 

samman med att orsaken var skiftarbetet utan ansågs kunna bero på andra faktorer. Demerouti 

et al.(2004) beskriver att skiftarbetare tenderar att negligera hälsoproblemen, de är vana att 

känna ett visst kroppsligt obehag som kan härledas till skiftarbete men som de underskattar. 

Författarna anser att evidensbaserade hälsoråd i kombination med personcentrerad vård 

möjliggör en pedagogisk fördel i företagssköterskans arbete. I samtalet med personen utgår 

företagssköterskan från skiftarbetarens beskrivning av sitt unika hälsotillstånd. Identifieringen 

förväntas ligga till grund för att väcka personens insikt om det egna hälsotillståndet brister. 

Företagssköterskans stödjande och förstärkande roll kan bidra till att en aktiv hälsoplan 

utformas. Den ömsesidiga respekten för varandras kunskapsbas möjliggör förhoppningsvis en 

positiv hälsoutveckling för skiftarbetaren. 
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Fördelar för arbetsgivaren är arbetstagare med färre sjukdagar vilket innebär lägre kostnader 

för vikarier och sjuklön.  Ett samhällsperspektiv med minskad ohälsa ger mindre utnyttjande 

av vården och större skatteintäkter. 

 

Det var tungt att ta sig till jobbet inför det tidiga morgonskiftet. För kort nattsömn skapade en 

överhängande trötthet vid hemkomsten, en tupplur var nödvändig för att orka med resten av 

dagen vilket resulterade i svårigheter att somna på kvällen. Sömnen framhölls som viktig och 

hanterades på olika sätt exempelvis med att sova uppdelat, först några timmar efter nattskiftet 

och sedan en stund på kvällen innan nästa nattskift påbörjades. Så länge sömnen fungerade bra 

var fortsatt nattskiftsarbete möjligt, det finns en medvetenhet om att det förutsätter en god sömn.  

De som arbetat skift länge upplevde att både sömnen och tiden att återhämta sig vid ledighet 

hade försämrats. Liknande resultatet visas i Korompeli, Chara, Chrysoula och Sourtzi (2013) 

studie från vården där sjuksköterskor med lång erfarenhet av nattarbete hade mer sömnbesvär 

än kollegor med kortare erfarenhet av nattarbete. Sömnproblemen var även påtagliga under 

lediga dagar. Theorell och Kecklund (2011) beskriver en koppling mellan sömnproblem, 

trötthet och ålder vilket författarna i föreliggande studie inte funnit, däremot ses relationen med 

hur läge industriarbetaren arbetat skift. Härmä et al. (2006) resultat visar att vid ett stålverk i 

Finland, där skift schemat ändrats från ett långsamt bakåtroterande schema (nio skift) till ett 

snabbt framåtroterande schema (tre skift) påvisade positiva resultat på sömn, vakenhet, allmänt 

välbefinnande och familjeliv. Effekterna var mer framträdande bland äldre skiftarbetare där 

speciellt känslan av sömnighet förbättrades.  

För att bibehålla välbefinnande och minimera hälsorisker är det av största värde att 

företagssköterskan stödjer skiftarbetaren i att befrämja goda sömnvanor. Rådgivningen som 

sker i enlighet med personcentrerad vård och i partnerskap med individen utifrån dennes behov 

är ett exempel på en omvårdnadsåtgärd.  

 

Flera av industriarbetarna har deltagit i utbildningen skiftkörkort som bland annat omfattar 

kunskap om fysisk aktivitet och sömnens betydelse vid skiftarbete.   

Det har visat sig att lågintensiv motion som exempelvis promenader och simning ger positiva 

effekter genom att stimulera sömnen och bör avslutas några timmar före sänggåendet för att 

undvika motsatt effekt. Sömnigheten kan bli riskabel i de sammanhang då avsikten inte är att 

sova utan exempelvis börja ett arbetspass och där utsätta sig för olycksrisk (Åkerstedt, 2010). 

Saksvik-Lehouillier et al., (2012) belyser effekter av fysisk aktivitet som skiljer sig åt beroende 
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på vilket skiftschema som följs. Positiv effekt som ökad sömnlängd och minskad trötthet ses 

vid att arbeta nattskift medan tröttheten ökas hos dem med kvällsskiftarbete. Författarna anser 

att det inte stämmer med industriarbetarens upplevelse. De angav ökad trötthet efter ha 

motionerat nära inpå nattskiftet.  

 Det framkom i föreliggande studie att kunskap fanns om rekommenderade matvanor på nattetid 

men att det inte påverkat till någon medveten förändring. Därefter beskrevs att ett kraftigt mål 

mat bytts ut mot ett hälsosamt val. Författarna tolkar det som att skiftarbetaren omedvetet har 

tagit till sig råd från utbildningen i skiftkörkort. Författarna anser att utbildning med mer 

betoning på hälsofrämjande inriktning än på riskfaktorer är en framgångsfaktor för stöd till 

skiftarbetaren att göra medvetna val. Att mötas i sympati-acceptans-upplevelse och med 

kompetens (SAUK) behövs få mer fokus inom företagshälsovård. 

Återhämtning och välbefinnande för industriarbetarna handlade inte bara om att motverka 

trötthet och att vara fysiskt aktiva. Mental återhämtning i form av andra fritidsaktiviteter som 

att umgås, vara i sommarstugan eller vistas i skogen var viktigt. Det är i enighet med slutsatser 

som Zijlstra och Sonntag (2006) har dragit. Att tillåta sig avkoppling med glädjefyllda 

aktiviteter utan krav på att prestera var viktigt och fritidsaktiviteter kan ha goda effekter på 

mental hälsa och personlig utvecklig på samma sätt som arbetet kan tillföra (Zijlstra & Sonntag, 

2006). I ett temablad med titeln trötthet och återhämtning, beskrivs olika komponenter av 

varierande aktivitetsgrad ha olika värde i processen till återhämtning. Att ha en balans mellan 

korta, dagliga ledigheter mellan skift och skiftcykler samt en längre ledighet som semester är 

viktigt (Stressforskningsinstitutet, u.å.).  

Författarnas erfarenhet av svårigheten att som företagssköterska nå fram med vetenskapliga och 

evidensbaserade omvårdnadsråd kan underlättas av att använda personcentrerad vård i mötet 

med industriarbetaren. Med personcentrerad vård som utgångspunkt i omvårdnadsarbetet sätts 

det unika hos individen i focus och dialog sker i partnerskap.  Egna värderingar respekteras och 

personcentrerad vård ger individen de bästa förutsättningar att göra val angående sin hälsa.  

Med respekt för alla människors lika värde utan att värdera de livsval personen gjort anser 

författarna det viktigt för att stärka skiftarbetaren i sitt dagliga liv. 
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Kliniska implikationer 

Resultatets överförbarhet förväntas underlätta i mötet mellan skiftarbetaren och 

företagssköterskan. Genom tillgången till personens upplevelser och vad som påverkar i det 

dagliga livet leds fokus från att minska riskfaktorer till att stärka resurser för ett hållbart 

arbetsliv. Skiftarbetaren ges individuellt anpassad vägledning för att uppnå de 

livsstilsförändringar som är nödvändiga för att upprätthålla eller återta hälsa. Författarna vill 

belysa vikten av att balansera vetenskap och evidensbaserad omvårdnad med individens 

kunskaper, erfarenheter och behov. Resultatet av studien kan ge kunskapsunderlag för framtida 

möten mellan skiftarbetare och företagssköterska. 

Slutsats 

Att arbeta skift påverkade industriarbetaren främst i positiv men även i negativ riktning. 

Fördelar var att ha varierande tider, mer ledighet och en högre lön. Vad gällde det sociala livet 

beskrevs dels en ökad möjlighet till att umgås men även en begränsning när arbetspasset inföll 

på tider då familj och vänner var lediga. Industriarbetarna upplevde trivsel på arbetsplatsen med 

arbetskamrater och de ställde upp för varandra. I skiftarbetets negativa hälsopåverkan var 

trötthet den dominerande faktorn. Återhämtning i olika former framträdde som viktigt för att 

uppnå välbefinnande. På individnivå stödjer företagssköterskan industriarbetaren vid olika 

typer av omvårdnadsåtgärder. Det innebär exempelvis rådgivning om hälsorelaterade besvär 

som sömnproblem, livsstils-frågor som kost och motion och hur det är möjligt att främja 

återhämtning/minska stress.  

Förslag till framtida forskning 

Då tidigare forskning om skiftarbete främst har koncentrerats till hälsorisker anser författarna 

att det är viktigt att även utforska individens upplevelser av skiftarbete i högre grad då det finns 

indikationer på att skiftarbete kan vara positivt för livspusslet och därmed även hälsan för 

individen. Vinsten av att dessa kunskapsområden möts antas främja hälsan och minska de 

belastningar som skiftarbetet medför.  
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Bilaga 1. 

 

 

Frågeguide 

 

Fråga 1: Beskriv din arbetsplats.  

Fråga 2: Hur tycker du det är att jobba här på företaget och hur länge har du varit anställd?  

 

Fråga 3: Hur länge har du arbetat skift?  

Vilken skiftgång har du?  

Trivs du?  

 

Fråga 4: Berätta om dina erfarenheter av skiftgång.  

 

Fråga 5: Hur mår du av att jobba skift?   

Berätta om hur du påverkas av skiftgång? 

 

Fråga 6: Vad gör du för att må bra utifrån den arbetssituation du har? 

 

Fråga 7: Om du får välja helt fritt hur skulle du vilja förändra?  

 

Fråga 8: Har du kunskap om att skiftarbete kan påverka din hälsa?  

 

Fråga 9: Hur skulle du skatta din hälsa på en skala 0-10.  

 

Slutfråga: Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2. 

 

 

Tabell Respondenters uttalande inom subkategorier 

 
 R e s p o n d e n t e r 

Subkategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Att  
skiftarbete 
frigör tid / 
begränsar tid 

         

Fritid påverkas 
positivt=X 
Negativt=0 

         

Att arbeta 
mindre =X  
tjäna mer =0 

         

Att anpassa sig  
Till familjen=0 

         

Att ställa upp, 
vara lojal mot 
arb. kamrat=X 
arb.givare=0 

         

Återhämtning 
positivt=X 
Negativt=0 

         

hälsorisker          

välbefinnande          

 

   


