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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter för Er medverkan i vår studie. Utan Er 
hade vår uppsats inte kunnat genomföras. Vi hoppas att vår närvaro inte förorsakade 
något besvär.  
 
Vi vill även tacka de enhetsledare som stod ut med våra frågor och vi är tacksamma 
för att Ni tillät oss att genomföra våra intervjuer under personalens arbetstid. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra handledare Tuula Bergqvist och Jonas Axelsson 
för vägledning på denna intressanta resa. 
 
Säffle 18/1-06 
Grethe Andersen och Anna Carin Egman 
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Sammanfattning 
Att kvinnor börjar yrkesarbeta inom vård, skola och omsorg är inte ovanligt. 
Vårdyrken associeras ofta med obekväma arbetstider. På ett serviceboende behövs 
vård dygnet runt. Det gör att nattarbetande vårdpersonal behövs.  
 
Vårt syfte med denna uppsats var att studera nattarbetande vårdpersonal. Vi var 
intresserade av hur de upplevde sin arbetssituation. Längre fram i 
instuderingsprocessen till teorin stötte vi på alarmerande rapporter som indikerade att 
det kunde förekomma hälsorisker med att arbeta natt. Detta gjorde att vi utökade vår 
frågeställning ytterligare med en fråga, – Hur påverkar nattarbete hälsan?  
 
Vi valde en kvalitativ metod med intervjuer. Vi valde också att delta på 
respondenternas arbetstid. Detta gjorde vi i syfte att öka vår förståelse för 
respondenternas arbetssituation. Våra teoretiska utgångspunkter har fungerat som en 
ram för våra intervjuer när vi analyserat det empiriska materialet. Studiens resultat 
visar att de kvinnor vi undersökt inte känner sig lika delaktiga med övriga personalen. 
Det är främst med andra nattarbetande som de känner delaktighet. Sin hälsa upplever 
de vara mycket god, och är sällan sjuka eller sjukskrivna. 
 
Teorier vi använt oss av är KASAM, känsla av sammanhang och Karaseks krav- och 
kontrollmodell. Om man inte upplever känsla av sammanhang på grund av att man 
inte klarar av olika stressorer kan det leda till negativ stress och oro. Samma sak kan 
hända om man inte klarar av sitt arbete. Arbetskraven kan vara för höga och/eller 
egenkontrollen på arbetet kan vara för låg. Vid denna typ av arbete har man enligt 
Karasek ett högstressarbete. Bristen på känsla av sammanhang, eller att ha ett 
högstressarbete arbete kan leda ohälsa på sikt.  
 
Att förebygga sjukdom och ha ett hälsosamt leverne är viktigt idag. Som nattarbetare 
är det viktigt att tänka på vad man äter och hur man sover efter ett arbetat nattpass. 
Sömnperioden är av stor vikt under dygnet. Det är under denna period som kroppen 
återhämtar sig och reproducerar exempelvis immunförsvaret. Vi har därför valt att 
beskriva hur vi tror detta hänger ihop, krav och kontroll, hälsa, hälsorisker, sömn och 
matvanor samt känsla av sammanhang. 
 
Sökord: nattarbete/nightwork, skiftarbete, delaktighet, krav och kontroll, KASAM, 
sömn, stress, hälsa, undersköterskor samt vårdpersonal 
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1. Inledning 
Alla människor påverkas olika av sitt arbete. Det som kännetecknar ett gott arbete för 
en individ behöver inte vara det för en annan. Under historiens gång har män och 
kvinnor tillsammans bidragit till både produktion och reproduktion av deras 
omgivande sociala värld. Sverige gick i början av 1900-talet från att vara ett 
bondesamhälle till ett industrisamhälle. Samarbetet och ansvarsfördelningen mellan 
kvinnor och män har dessa tagit sig olika former under olika tidsskeden och platser. 
Merparten av de svenska kvinnorna var typiska ”hemarbetare” som skötte barn, hem 
och djur. Familjen var under denna tid den sociala enhet som skötte de uppgifter som 
idag sköts av barn- och äldreomsorgen. Kvinnor har dock under de senaste 
decennierna förändrat denna situation genom att i stor utsträckning etablera sig på 
arbetsmarknaden.1 
 
Under andra världskriget var det brist på arbetskraft och kvinnorna tvingades att ta 
anställning inom industrin för att hjälpa till med familjens försörjning. Efter andra 
världskriget var det ett starkt uppsving på den svenska arbetsmarknaden med hög 
tillväxt och dessa år kom att kallas för “de gyllene åren”. Kvinnornas 
arbetskraftsdeltagande ökade mycket i samband med utbyggnaden av den offentliga 
sektorn. Det som karaktäriserade arbetet var att det kom att skiljas/separeras från 
hemmet. De kvinnor som hade man och barn var nu dubbelarbetande.2 
 
I början av 1970-talet övergick de gyllene åren i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen 
berodde dels på globalisering och en ökad konkurrens, men även på att industrin skar 
ner sina anställningar.3 Kommuner och landsting var också tvungna att skära ner på 
sin arbetskraft och kvinnorna drabbades. En rad nya anställningar accepterades som 
följd på lågkonjunkturen, med till exempel tillfälliga anställningar, vikariat, 
provanställningar och så vidare. Denna lågkonjunktur etablerade vad vi har kommit 
att kalla för “kvinnofällan”.  Detta verkade till en början vara en bra lösning eftersom 
kvinnorna nu fick mer tid att sköta både man, barn, hus och arbete.4 
 
I mitten av 80-talet var arbetslösheten relativt låg. Kvinnornas arbetskraftsdeltagande 
ökade och de deltog i arbetslivet i nästan lika stor utsträckning som männen, det man 
kan se är dock att kvinnorna arbetar färre timmar.5 Vi ser att kvinnorna dominerade 
sitt arbetskraftsdeltagande inom den offentliga sektorn med skola, vård och omsorg.6 
 
När det gäller vård och omsorg har andelen anställda minskat ca 20 procent från 1990 
till 2004. Samtidigt som personalstyrkan blir färre ökar behovet för vård och omsorg. 
Detta leder till att den personal som finns kvar får ta på sig ett allt större ansvar och 
får en sämre arbetsmiljö. För att kompensera nedskärningar tillsätts ofta 
visstidsanställningar. Dessa ses som otrygga anställningar och gör att individen 
känner stress och oro. En del av medlemmarna inom kommunal uppger att de väljer 
att arbeta deltid för att orka ta hand om familj och barn. Ohälsa uppger var sjätte 
person vara anledningen till att de arbetar deltid. Trots att de väljer att arbeta deltid på 

                                                 
1 Bergström, Alla tiders historia, GLEERUPS 1996 
2 SOU 1999:69 
3 ibid 
4 Bergström, Alla tiders historia, GLEERUPS 1996 
5 SOU 1999:69 
6 Hansen, L H. & Orban, P (red.) (2002): Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur. 
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grund av ovanstående skäl (ohälsa, familj och barn) uppger stor del av de tillfrågade 
att de skulle vilja arbeta heltid för att klara sig bättre ekonomisk. 7 
 
Inom omvårdnadsyrken finner vi en stor del av den kvinnliga arbetskraften och dessa 
arbeten präglas ofta av obekväma arbetstider såsom nattarbete. Denna grupp som 
arbetar natt talas det inte så mycket om. Här menar vi den delen som endast arbetar 
natt, alltså inte skiftarbete. Vi var intresserade av att se hur denna grupp upplevde sin 
arbetssituation och hur de kände delaktighet med resten av verksamheten. 
 
Andra aspekter av nattarbetet är de anställdas hälsa. Rapporter om förkortad livslängd, 
bröstcancer och hjärt- och kärlsjukdomar är några av de hälsorisker som har 
framkommit i samband med nattarbetet, som vi finner alarmerande. Känner de som 
arbetar natt till de hälsorisker som tycks föreligga? 
 
I kommunals rapport finner vi att 81 procent av de kommunalanställda är kvinnor som 
arbetar direkt med vård och omsorg. 78 procent av dem svarar att de finner sin hälsa 
god eller mycket god.8 I samma rapport svarar de deltagande kvinnorna om sin sömn, 
att de har känt av att sömnstörningarna har ökat med åldern. 
 
Lena Leissner som är överläkare vid neurokliniken i Örebro, menar att det finns andra 
aspekter kring de eventuella samband mellan de sömnstörningar som nattarbetet kan 
orsaka på grund av rubbningar av den biologiska klockan. Forskning pågår för att se 
samband mellan sömnstörningar och utmattningsdepressioner. 
 
På grund av att inga män arbetade natt på något av de serviceboenden vi utförde vår 
studie, kommer den att handla om kvinnor. Det är alltså inget medvetet val att 
”exkludera” män. Varför väljer man att arbeta natt? Arbetar man natt för att kunna 
finnas till hands för familjen? När de kommunalanställda kvinnorna i rapporten svarar 
anger de att de har svårt att förena arbetet med familjelivet. Genom att arbetet ibland 
kräver övertid eller extrapass av den anställde får hon svårt att kombinera familjelivet 
med arbetet. Det leder till stress som ofta får kvinnan att fundera över att byta yrke. 
Hög arbetsbelastning tär på krafterna så att kvinnans engagemang i familjen hämmas. 

Syfte 
Syftet med vår studie var att undersöka nattarbetare, och deras upplevelser av sin 
arbetssituation. Vi ville också se hur de upplever sig delaktiga i verksamheten som 
helhet. Hälsan är en annan aspekt som vi ville titta närmare på, vad händer egentligen 
i kroppen, och hur påverkar det den nattarbetande personalen. 

                                                 
7 Rapport från kommunal, Sexton år av smärta och besvär. Kommunals medlemsutvecklingsenhet och 
Starck Design AB 2005 
8 ibid 



 7

Frågeställningar 
Vi vill med denna studie försöka besvara följande frågor:  
– Hur upplever nattarbetande vårdpersonal sin arbetssituation?  
– Hur påverkar nattarbete hälsan?  
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4. Teori 
I teoriavsnittet har vi valt att använda oss av Karaseks modell, med den belyser vi 
nattarbetandes egna upplevelser av sitt arbete samt det sociala stödet. Vi använder oss 
också av KASAM begreppet för att mer synliggöra delaktighet och vikten av att 
kunna hantera de stimuli som uppkommer. Vi har också tittat på faktorer som hälsa, 
sömn, vila, den biologiska klockan och de hälsorisker som kan förekomma. Detta har 
sedan utmynnat i frågeställningarna: Hur upplever nattarbetande vårdpersonal sin 
arbetssituation? Hur påverkar nattarbete hälsan? 
 
Vi har använt begreppen utbrändhet och utmattningsdepression synonymt. 

Karaseks modell. 
Den psykosociala arbetsmiljön är den som omfattar arbetets alla sociala delar. Det kan 
vara allt från möten med chefer, relationen eller bristen på relation med 
arbetskamrater och vårdtagare. I den psykosociala arbetsmiljön kan man urskilja två 
dominerande perspektiv och det är kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. 
Karasek sammanförde dessa två perspektiv och fick fram en modell som beskrev 
olika typer av arbeten. Arbetskravet är en komponent som Karasek använder sig av i 
sin modell för att förklara vilka krav som ställs på individen för att denne skall kunna 
utföra sitt arbete. Det kan vara både fysiska och psykiska krav som ställs på den 
anställde. Fysiska krav kan vara buller, tunga lyft osv. De psykiska arbetskraven kan 
vara att det inte finns tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna på, eller att 
arbetet är enformigt. Höga arbetskrav behöver i sig inte enbart vara negativt, utan 
ställs de i en bra relation till en hög egenkontroll kan de istället leda till stimulerande 
arbeten. Har man istället låg egenkontroll i samband med höga arbetskrav kan detta 
leda till den typ av arbete som är mest skadlig, nämligen hög- stress arbeten.9 
 
Karasek delar upp kontrollen på arbetsplatsen i två delar; kvalifikationsgrad och 
beslutsutrymme (egenkontroll). Kvalifikationsgraden behandlar om individen lär sig 
nya saker på arbetet och möjligheten att utnyttja de kunskaperna. Det andra är 
beslutsutrymme, som visar i hur stor utsträckning den anställde kan påverka det egna 
arbetet.10 
 
Karasek ville se vilka arbetskrav som ställdes på den anställde och möjligheterna 
denne hade att påverka det egna arbetet.  Karasek kombinerade höga och låga 
arbetskrav med hög och låg egenkontroll och fick genom detta fram en modell som 
innehöll fyra typer av arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, högstress arbeten och 
lågstress arbeten. Modellen innehåller dessutom en stressdiagonal respektive en 
aktivitetsdiagonal.11 

                                                 
9 Hansen, L H. & Orban, P (red.) (2002): Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur 
10 ibid 
11 Karasek, R. A. (1979) Job, Demands, Job Decision, Lattitude and Mentel Strain. Inplications for 
Job Redesign,  Administrative Science Quarterly vol. 24 nr 2 
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Modell 1: Karaseks krav-/kontrollmodell 12  
Arbetskrav

Låga Höga

Egen-
kontroll

Låg

Hög

Stress-
diagonal

Aktivitets-
diagonal

A

B

Passiva
arbeten

Högstress
arbeten

Aktiva
arbeten

 Lågstress
 arbeten

 
Jeff Johnson vidareutvecklade denna modell och lade till det sociala stödet som en 
tredje dimension. ”Finns det socialt stöd är arbetet kollektivt, och när inget stöd eller 
endast låg grad av stöd finns är arbetet isolerat“ 13Det sociala stödet i arbetet kan 
enligt Johnson, vara en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. De 
grundläggande behoven så som umgänge och gruppkänsla på arbetet kan tillgodoses 
med hjälp av det sociala stödet. Detta tillägg återfinns även senare hos Karasek.14 
 
Modell 2: En tredimensionell modell av den psykosociala arbetsmiljön.15 

                     

Arbetskrav

Högt
socialt
stöd

Lågt
socialt
stöd

Arbetskrav

Låga

Låga

Höga

Höga

Egen-
kontroll

Egen-
kontroll

Låg

Låg

Hög

Hög

Passivt
kollektivt Hög stress

kollektivt

Låg stress
kollektivt Aktivt

kollektivt

Passivt
isolerat

Aktivt
isolerat

Låg stress
isolerat

Hög stress
isolerat

 
 
Det sociala stödet kan se olika ut, det kan vara emotionellt, värderande och av 
instrumentell art. Det emotionella stödet är att känna grupptillhörighet och omsorg 
från arbetskamrater och ledningsgrupp.16 Socialt stöd är en möjlighet att fylla det 
mänskliga behovet av gemenskap och känslan av grupptillhörighet. Det är också en 

                                                 
12 Karasek, R. (1983) Arbetssocialisation och stress. I Aronsson, G. red, Arbetets krav och mänsklig 
utveckling. Socialpsykologisk arbetslivsforkning Stockholm Prisma (s240) 
13 Hansen, L H. & Orban, P (red.) (2002): Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur (s 134). 
14 Karasek, R. A. & Theorell, T. (1990) Healty Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of 
Working Life. New York: Basic Books. 
15 Aronsson, G (1987)Arbetspsykolog, Stress- och kvalifikationsperspektivStudentlitteratur Lund (s29). 
16Hansen, L H. & Orban, P (red.) (2002): Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur 
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möjlighet för individen att få resurser för att kontrollera arbetsbelastningen och utbyta 
erfarenheter med sina arbetskamrater. 17 
 
Det värderande stödet är att få feedback både om man gjort något bra eller dåligt. Det 
instrumentella stödet handlar om samarbetet med chefer, arbetskamrater, kunder och 
klienter. När man skall värdera vilket typ av socialt stöd som föreligger finns det 
några påståenden man kan besvara, det första är: “Om man för det mesta eller aldrig 
får stöd eller uppmuntran ifrån chefer när arbetet känns besvärligt, eller om man för 
det mesta eller aldrig får stöd eller uppmuntran från arbetskamrater när arbetet känns 
besvärligt“.18 Känner man stöd ifrån dessa två grupper har man högt socialt stöd och 
det samma gäller tvärtom, om inte stödet från arbetskamrater eller chefen fungerar är 
det sociala stödet lågt. Hög grad av socialt stöd återfinns ofta hos individer med 
arbeten som kännetecknas av låg grad av stress. De som främst skulle behöva det 
sociala stödet är de som har ett högstress arbete och det är de som saknar det mest. 
Det sociala stödet har minskat bland arbeten inom den statliga sektorn där vi hittar 
många kvinnor idag och för männen är det främst inom kommunerna som stödet 
saknas. 19 När det brister i det sociala stödet på en arbetsplats mellan arbetskamrater, 
och arbetsplatsen präglas av konflikter kan det leda till att den anställde får 
stressrelaterade sjukdomar och på sikt utbrändhet. Socialt stöd eller sociala 
interaktioner är av stor betydelse för individens hälsa och beteende i samband med 
arbetet. Sociala kontakter och sociala strukturer påverkar den grundläggande 
fysiologiska processen som är viktig för att bibehålla sin hälsa och även för förmågan 
att ta till sig ny kunskap. Socialt stöd kan också göra att individen orkar vara aktiv i 
hanteringen av sin egen situation.20 Olösta långvariga konflikter är enligt Eriksson, 
Starrin och Jansons undersökningar den största boven för utbrändhet.21 

                                                 
17 Awiwa K & Wallin, G (2000). Arbetets mening och drivkrafter. Jönköping: Brain Books /Gedin-
Erixon, A. (1992). Arbetets lust och leda. Stockholm: Gidlunds Bokförlag. 
18 Hansen, L H. & Orban, P (red.) (2002): Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur (s 139). 
19 ibid 
20 Karasek, R & Theorell, T 1990 ”Healty Work. Stress, Productivity, and the Reconstruction of 
Working Life”, Basic Books HarpercollinsPublishers New York 
21 Eriksson, U-B, Starrin, B & Janson, S. (2003): Utbrändhet och Emotionellt utmärglad, Lund: 
Studentlitteratur. 
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Känslan av sammanhang – KASAM 
I detta avsnitt redovisar vi Antonovskys hälsoteori. Antonovsky menar att de 
vardagliga stressorer som individen stöter på i sin vardag kan leda till ohälsa, men 
detta kan enligt författaren avhjälpas genom de generella motståndsresurser individen 
har till sitt förfogande.Vi kommer även att presentera KASAM modellen. Sist 
beskriver vi begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.22 
 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 
av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för 
att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang.” 23 

 
Antonovsky menar att alla utsätts för olika händelser eller stressorer som han kallar 
dem. Dessa är under olika tider i livet och kan vara av psykisk, fysisk eller social art. 
Alla dessa olika händelser påverkar hur vi reagerar, en del individer blir sjuka andra 
inte. En förklaring till det kan vara att vi har olika motståndskraft. Att ställas inför en 
stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet kommer att 
bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på hur pass framgångsrik hanteringen 
av denna spänning är. Författaren tycker sig ha hittat generella motståndsresurser 
(GMR), livserfarenheter som kan vara exempelvis pengar, jagstyrka, kulturell 
stabilitet, socialt stöd och liknande det vill säga allt som kan ge kraft att bekämpa en 
mängd olika stressorer. Han menar också att genom att begripliggöra dessa stressorer 
så ger de oss erfarenheter som kan hjälpa oss att inte utveckla sjukdom.  
 
Antonovsky redovisar, och använder sig av ett salutogent synsätt som undersöker hur 
en del människor klarar av att hålla sig friska trots alla de påfrestningar som hon 
utsätts för. Salutogent tänkande innebär att man fokuserar på det som är bra och 
främjande för hälsan och Antonovsky menar att människors olika förmåga att hantera 
stressfulla situationer är avgörande för deras hälsa. Genom att inte se på alla stressorer 
som negativa och orsaker till ohälsa ser man med det salutogena synsättet att vissa 
stressorer kan ge positiva hälsoeffekter. Den centrala delen i modellen kallar 
Antonovsky för ”Sense of Coherence” som på svenska översätts till känsla av 
sammanhang, och detta är en hälsoteori. 
 
Det salutogena synsättet är motsatsen till det patogena synsättet som försöker förklara 
(medicinskt) varför människor blir sjuka. Antonovsky har gjort en modell utifrån detta 
salutogena tänkande kring hälsa. Denna modell kallas för KASAM modellen. 
KASAM, en känsla av sammanhang, ger en indikation på olika individers möjlighet 
att hantera olika situationer. Han poängterar vikten av att känna delaktighet, genom de 
medverkandeprocesser som skapar de dagliga erfarenheterna och påverkar ens öde. 
Med det salutogena synsättet ser man på vad det är som gör att vissa individer klarar 
av en tillvaro full av olika sorters påfrestningar som exempelvis konflikter, krav och 
problem i tillvaron. Dessa påfrestningar kallar han för stressorer som inte kan 
                                                 
22 Antonovsky, A ”Hälsans mysterium”, (1991). Bokförlaget Natur och Kultur. Alla fakta har hämtats 
från denna bok tills annan hänvisning sker. 
23 ibid (s 41) 
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undvikas, utan måste hanteras. En del individer hanterar dessa stressorer på sådant vis 
att de snarare verkar växa och klara av dem (påfrestningarna) med hälsan i behåll, 
medan andra inte gör det. Stressorer kan utlösas av olika stimuli och vara av olika art, 
de kan vara av inre och yttre karaktär, de kan även vara positiva eller negativa. Det 
beror på situationen i sig. Inre stimuli hänger ofta ihop med känslolivet. Ett yttre 
stimuli har ofta en påverkansfaktor utifrån som leder till att de inre stimuli reagerar. 
En arbetare som blir varslad (yttre stimuli) känner oro (inre stimuli) för framtiden. 
 
Det Antonovsky menar är svaret på varför en del av oss klarar olika påfrestningar med 
hälsan i behåll, är den motståndskraft vi har genom vår känsla av sammanhang, det 
vill säga i vilken utsträckning vi upplever att vår tillvaro är begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Dessa tre komponenter är centrala och sammanlänkade med varandra. 
För att kunna mäta en individs känsla av sammanhang har han utarbetat ett 
mätinstrument som kallas för KASAM formuläret. 
 
Med begriplighet menar Antonovsky i vilken utsträckning som man upplever inre och 
yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Hur de är ordnade och hur tydliga de är. 
En människa som har hög känsla av begriplighet förväntar sig att stimuli i framtiden 
kommer att vara förutsägbar, men även om det är negativ stimuli som vid till exempel 
dödsfall eller krig, så kommer individen med hög känsla av begriplighet att göra 
stimuli begriplig. 
 
Hanterbarheten syftar till de resurser man har till sitt förfogande, och i vilken 
utsträckning man känner att de står till ens förfogande. Att man med hjälp av dessa 
resurser kan möta de krav som ställs av det stimuli man har stött på. Har man en hög 
grad av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för omständigheterna och man 
kan klara av olyckliga händelser i livet genom att man vet att man kommer att klara 
sig och inte vara olycklig för all framtid. Dessa resurser kan vara vänner, 
arbetskamrater, maka eller make, Gud och så vidare. 
 
Den tredje komponenten, meningsfullhet, som Antonovsky också kallar för 
motivationskomponent, innefattar i hur stor utsträckning man anser att livet har en 
känslomässig innebörd och vikten av att vara medverkande i de processer som skapar 
de dagliga erfarenheterna. Känner man hög meningsfullhet har man ofta en stark 
motivation inför viktiga delar i livet. Händelser ses inte som bördor utan mer som 
utmaningar som man försöker att finna mening i. 
 
Dessa tre komponenter samverkar, de är centrala och nödvändiga. Antonovsky menar 
dock att komponenten meningsfullhet är viktigast för utan denna komponent blir de 
andra två inte särskilt långvariga. 
 

Hälsa 
Det har visat sig att våra arbetstider har ett klart samband med vår hälsa.24 Med hjälp 
av vetenskapliga artiklar och arbetarskyddsnämndens rapport har vi valt att belysa de 
olika aspekter som påverkar oss vid natt och skiftarbete. De rapporter vi tagit del av 
har inte enbart behandlat nattarbete utan även skiftarbete. Ca 1/3 av den Svenska 
befolkningen har idag någon typ av udda arbetstider, och åtta procent arbetar med 

                                                 
24 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
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någon form av nattarbete. Nattarbetet medför störningar av sömnen och vakenheten. 
Inom exempelvis vården arbetar man dessutom långa arbetspass, tio timmar i sträck är 
ingen ovanlighet. Forskning kring återhämtningen visar att vilotiden behöver vara 
minst elva timmar per dygn. Detta sammanfaller med EU: s arbetsdirektiv. Kort sömn 
leder till en förhöjd olycksrisk och påverkar hälsan negativt på lång sikt. 25 
 
Svensk arbetslagsstiftning innehåller förbud mot arbete på natten men denna 
bestämmelse är dispositiv, den går att förhandla bort. Sverige är underordnat EU: s 
arbetsdirektiv, och i detta direktiv saknas nattarbetsförbud, regler om åtta timmars 
arbetspass för nattarbete finns dock. Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för att 
arbetstidslagen följs, men på grund av att lagen är dispositiv försvagas 
tillsynsmöjligheten. Svenskt arbetsliv bryter ofta mot direktivets anda genom att långa 
arbetspass förekommer, arbetstidsuttaget per vecka är för högt och dygnsvilan är 
förkortad.26 

Den biologiska klockan 
Förr arbetade människan tills solen gick ner och följde den dygnsrytm som vi kan 
återfinna i naturen. Idag har vi inte det problemet, utan vi har “konstgjort” ljus till vår 
hjälp. Det gör att vi inte längre är beroende av dagsljuset eller bristen på dagsljus för 
att vi skall kunna arbeta. 27 I en sådan effektiv värld som vi lever i kan vi arbeta 
“dygnet runt“, men hur nattarbetet påverkar kroppen skall vi titta lite närmare på. 
 
När vi arbetar natt ökas ljusstyrkan för att om möjligt kunna liknas vid dagsljuset. 
Människan är dock inte biologiskt anpassad efter att arbeta natt utan styrs av den inre 
biologiska klocka som säger till oss att det är natt, och kroppens funktioner sätts då på 
sparlåga. Den biologiska klockan anpassar sig endast marginellt till nattarbetet. Den 
biologiska klockan ligger i hjärnan i de delar av hypotalamus som ligger rakt över 
synnervskorsningen. Hypotalamus är en cellanhopning i mellanhjärnan som påverkar 
känslolivet och styr de autonoma (självstyrande) funktionerna så som 
ämnesomsättning, blodtryck, hunger, sömn och så vidare. Sömnen är den tid som 
kroppen använder till återhämtning och under de första timmarna på dygnet frigörs 
tillväxthormon från hypofysen.28 Hypofysen (se modell 3) är en körtel belägen mitt 
under hjärnan och den styr hormonbildningen i andra organ såsom sköldkörteln och 
binjurarna. Den skall underlätta för att öka och bygga upp cellvävnad som finns i hela 
kroppen. När vi sover frigörs melatonin som är viktigt för vårt immunförsvar och vår 
tillväxt. Melatonin är ett sömnhormon som bildas i tallkottkörteln och påverkar 
människans biologiska dygnsrytm.29 
 

                                                 
25 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
26 ibid 
27 ibid 
28 ibid 
29 ibid 
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Modell 3: Hjärnan: 30 
 

 
 
Den lägsta aktivitetsmässiga nivån finner vi mellan tre och fyra på morgonen och 
kroppstemperaturen är då som lägst. Även våra organ och hjärnan har låg aktivitet vid 
denna tidpunkt. Runt sex tiden på morgonen börjar kroppen ställa om sig inför en ny 
dag med aktiviteter. Runt åttatiden på morgonen har blodets sammansättning 
förändrats och immunförsvarets celler ändrar sammansättning. Som mest produktiv är 
man mellan tio och tolv på förmiddagen då kroppens alla organ och system är som 
mest aktiva. Även huvudmålet på dagen bör intas vid denna tid, cirka tolv, eftersom 
ämnesomsättningen är som högst då. Denna tid är även den bästa ur 
inlärningssynpunkt. Runt tretiden på eftermiddagen börjar kroppens hormonprocesser 
att ställa om sig till den inre uppbyggnaden igen, och startar olika läkeprocesser. När 
klockan är mellan åtta och tio gör sig kroppen redo för sömn, och en topp i 
celldelningsprocessen hjälper till att påskynda läkeprocesserna och öka tillväxten. Ser 
man till den biologiska klockan kan man konstatera att alla kroppens funktioner 
regleras via ett rytmiskt beteende under tjugofyra timmar.31 

Sömn 
“Sömnen är ett förändrat medvetandetillstånd under vilket varseblivningen av 
yttre intryck och stimuli är starkt reducerad och ett medvetet beteende är så 
gott som omöjlig”32 

 
Sömnstörningar kan leda till kronisk trötthet och beteendeförändringar. Dessa 
beteendeförändringar kan ta sig uttryck i oro och depression och kräver ofta 

                                                 
30 http 1 
31 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
32 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB ibid (s 43). 



 15

medicinsk behandling.33 Som konstaterats styrs vi av den biologiska klockan som 
talar om för oss hur vi skall sova och arbeta för att kroppens alla funktioner skall 
fungera optimalt. Kroppen påverkas genom dagsljuset eller det konstgjorda ljuset, och 
får i sin process hjälp att framställa melatonin (ett sömngivande hormon). Fysiologiskt 
sett är det svårt att anpassa sig till konstant nattarbete, detta på grund av att 
dygnsrytmen är biologiskt inbyggd i oss. Nattarbetet lurar kroppen att tro att det är 
dag. Graden av störningar för nattarbetande är minst lika hög som hos de personer 
som lider av insomna, svårigheter att få sömnen att fungera. Enligt Leissner34 är 
sömnen en dynamisk och mycket komplicerad process som delvis är till för 
återhämtning av kroppens alla funktioner. Vissa hormoner är beroende av sömnens 
olika stadier för att vara biologiskt effektiva. Sömnen är till för att hjärnan skall kunna 
vila, bearbeta intryck och upplevelser samt befästa minnen och kunskap. Sömnen 
betydelse förstår man bäst enligt Leissner, genom att studera effekterna av sömnbrist. 
Vid sömnbrist kan man få problem med minnet och koncentrationsförmågan. Man 
kan förlora sin kreativitet samt få svårt att lösa olika problem som uppkommer. Dessa 
sömnstörningar kan leda till depressioner, och en del individer kan uppleva 
personlighetsförändringar. Symtomen som kan uppkomma i samband med 
sömnstörningarna kan i vissa fall liknas vid vissa former av demens. Kroppen reagerar 
även muskulärt av sömnstörningarna med värk, stelhet och koordinationssvårigheter. 
Detta skriver Leissner,35 beror på ”en överansträngning av pannloberna som är den del 
av hjärnan som först visar specifika symtom på sömnbrist”. 
 
Under natten har vi som sagts ovan lägre kroppstemperatur men även hjärtfrekvensen 
och blodtrycket är lägre än under dagtid. Vår matsmältningsförmåga är också lägre. 
När vi träder in i sömn går vi först in i ett av fem tillstånd som kallas för stadium: 

• Första stadiet är en övergångsfas mellan vakenhet och sömn. I denna fas har vi 
ingen återhämtningsförmåga, den kommer senare i sömnen. 

• I nästa nivå, stadium två är bassömnen som täcker hälften av sömntiden. I de 
första två stadierna är sömnen ytlig. 

• I tredje och fjärde stadiet finner vi djupsömnen där återhämtningen är 
maximal. I detta stadium är vi om vi väcks förvirrade och desorienterade. I 
detta stadium är kroppen som mest aktiv när det gäller att bygga upp 
immunförsvaret, och förmågan att hålla sig vaken under dagtid påverkas också 
i denna sömnperiod. Sömnen i dessa stadier kallas för deltasömn. 

• I det sista stadiet finner vi REM- sömnen (rapid eye movement), även kallad 
för drömsömnen. I REM sömnen tycks ämnesomsättningen och 
temperaturregleringen av kroppen påverkas mest. 

De olika stadierna har var och en olika betydelse och minimibehovet av sömn tycks 
vara 5,5- 6,5 timme per dygn. Det som ser ut att vara viktigare än hur lång tid vi sover 
är vilken kvalitet och rytm vår sömn har. 36 
 
En sömnminskning på kort sikt ser inte ut att ha någon speciell inverkan, utan sover 
man för lite kan detta kompenseras genom att djupsömnen nästa natt är djupare än 
vanligt. Om vi minskar på vår drömsömn har inte det på kort sikt någon betydelse, 

                                                 
33 Costa, G, The impact of shift and night work on health. (1996): Institute of occupational medicine, 
University of Verona 
34 http 2 
35 ibid 
36 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
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annat än trötthetskänslor. Detta stadium kan vi dock inte ta igen på samma vis som vi 
kan med djupsömnen, utan drömsömnen går “förlorad”. På längre sikt ökar kroppens 
behov av den förlorade drömsömnen eftersom den är av betydelse för den totala 
återhämtningsprocess som sker när vi sover. I arbetarskyddsnämndens rapport37 kan 
vi se att det finns tecken som tyder på att förlorad drömsömn på sikt kan påverka 
minnet. Även Leissner stöder denna teori (se ovan). 
 
Att arbeta på udda arbetstider som exempelvis nattarbetare gör, kan påverka sömnen 
negativt. Dygnsrytmen påverkar ämnesomsättningen genom att kroppstemperaturen 
stiger och gör att man vaknar för tidigt när man arbetat natt och är inte så utvilad som 
man borde vara. Detta för tidiga uppvaknande drabbar bassömnen och REM- sömnen. 
 

“Sömnen är en nödvändig förutsättning för de vakna aktiviteterna på kort sikt 
och för själva livet på lång sikt.”38 

 
Att återhämta sig från sitt arbete måste kompletteras med lagom mängd vila i relation 
till arbetet. Det ena förutsätter det andra och en rimlig balans mellan arbete och vila 
bör finnas för att det skall vara optimalt. När det talas om dygnsvila eller veckovila 
menas den totala tiden av vila inklusive sömn.  Minimum enligt EU: s direktiv 
förespråkar 11 timmars dygnsvila. Forskning visar att sju till åtta timmars vila är ett 
minimum för återhämtning. Reduceras detta till fyra till fem timmar per dygn kan det 
leda till stora svårigheter att fungera normalt.39 
 
Enligt svensk lagstiftning skall veckovilan vara 36 timmar. Eftersom denna 
lagstiftning är dispositiv förhandlas veckovilan bort och det förekommer ofta längre 
arbetspass. Den svenska lagstiftningen skiljer sig något gentemot EU: s lagstiftning, 
där veckovilan rekommenderas vara 35 timmar. Under begränsade omständigheter 
såsom dagtid, och inte för många antal arbetade pass är dessa timmar eventuellt 
tillräckliga. När det gäller nattarbete eller tidiga morgonpass kan det vara svårt att 
återhämta sig fullt ut, eftersom omställningen till dagtid tar minst 24 timmar av den 
totala veckovilan. Att ställa om sig från att vara vaken på natten till att sova på natten 
tar två till tre dygn.40  

Hälsorisker med nattarbete 
De finns belägg som visar att det finns olika hälsorisker förknippade med nattarbetet. 
Risken för bilolyckor är fem till sex gånger högre på sennatten än under dagtid. Nivån 
på vakenhets- och funktionssänkning vid nattarbete motsvarar den vid patologiska 
(sjukligt betingade) störningar av vakenhet, eller de som erhålls efter man har tagit 
sömnmedel eller vid blodalkoholhalter på 0,05 procent. Olycksriskerna är framför allt 
kopplade till attacker av mikrosömn, korta attacker av sömn.41  
 
Risken för mag- och tarmsjukdomar ökar med 30- 40 procent under en fem- års 
period vid konstant nattarbetet. Det kan bero på en störning av kroppens naturliga 
rytm. En del av dessa störningar kan härledas till kosten de arbetande intar nattetid. 

                                                 
37 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
38 ibid (s 29) 
39 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
40 ibid 
41 ibid 
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Maten är av stor betydelse enligt Costa42, den har både sociala och psykologiska 
syften. Felaktig kost så som “snabbmat” och koffeinintag under nattetid kan på sikt 
leda till matsmältningsproblem.  
 
Andra hälsorisker som förknippas med nattarbete är hjärt- och kärlsjukdomar. Även 
här kan det vara matvanor som spelar in. Eftersom matsmältningsfunktionen är på 
sparlåga under natten är det viktigt att tänka på vad man äter nattetid. Studier43 har 
visat att de som arbetar natt ofta tenderar att äta “fel”, det vill säga svårsmält föda, fet 
mat och kolhydrater. Äter man föda som innehåller fett och kolhydrater i större 
utsträckning än fibrer, får kroppen svårt att bryta ner födan och kolesterolnivån i 
kroppen ökar. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, proppbildning och högt 
blodtryck. Även levnadsförhållanden så som ät- och sovvanor, rökning och lämplighet 
att arbeta natt är också påverkansfaktorer.44 
 
Andra hälsorisker som kan föreligga med nattarbete för kvinnor är, enligt Costa,45 att 
nattarbete verkar vara särskilt hälsovådligt för kvinnor med hemmavarande barn 
eftersom dessa kvinnor sover kortare tid, och får i större utsträckning än andra sin 
sömn störd. Även kvinnornas hormoner störs, och förmågan att bli gravida påverkas. 
Risken för missfall ökar hos den nattarbetande gruppen av kvinnor, och de föder sina 
barn något för tidigt. Födelsevikten på barnet är också lägre än vad som är normalt. 
 
Forskning på området antyder att tre- skift medför något högre grad av sömnstörning 
och trötthet än det permanenta nattarbetet. Resultatet är dock osäkert eftersom 
arbetsuppgifterna ofta skiljer sig åt mellan permanent nattarbete och skiftarbete. Det 
som kan göra nattarbetet mer lämpligt för en del individer kan vara att nattarbetet är 
självvalt och att man har den personliga lämplighet som krävs för att arbeta natt. Den 
självselektion som förekommer inom nattarbetet spelar också in och de som utvecklar 
ett eller flera problem (sjukdom, sömnsvårigheter) byter oftast till en dagtjänst. 46 
 
Hälsoläget kan på sikt förändras negativt på grund av de höga krav och det låga 
inflytandet som existerar inom många yrken idag. Utmattningsdepressioner uppstår på 
grund av att individen inte känner att hon eller han räcker till emotionellt.47 
 

                                                 
42 Costa, G, The impact of shift and night work on health. (1996): Institute of occupational medicine, 
University of Verona 
43 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB & Costa, G, The impact of shift and night work on health. (1996): 
Institute of occupational medicine, University of Verona 
44 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
45 Costa, G, The impact of shift and night work on health. (1996): Institute of occupational medicine, 
University of Verona 
46 Miller, M & Åkerstedt, T. (Arbetarskyddsnämnden)(1998): Tid och Ork, Arbetstiden - en 
hälsofråga? Halmstads Tryckeri AB 
47 ibid 



 18

5. Metod 
I metodavsnittet kommer vi att redovisa för kvalitativ metod med ett hermeneutiskt 
synsätt samt redovisa för vårt tillvägagångssätt. Vi började vår undersökning med att 
söka litteratur på området. Den litteratur vi fann var till en början något ålderdomliga 
rapporter, men efter hand fick vi dock tillgång till adekvat litteratur. Med hjälp av den 
litteraturgranskning vi gjorde fick vi översikt över en del av den tidigare samlade 
kunskapen i det studerade området. 

En kvalitativ intervjumetod med ett hermeneutiskt synsätt 
Med begreppet metod menas vägen till målet.48 Vi har valt kvalitativ metod för att 
belysa nattarbetande vårdpersonals egna reflektioner kring sin arbetssituation och 
hälsa. Vi är intresserade av de känslor och attityder som kommer fram vid en intervju. 
Vi önskar öka vår egen förståelse för de nattarbetande, och vi vill även belysa gruppen 
för gemene man som eventuellt inte heller har denna kunskap. På grund av att vi vill 
öka vår förståelse använder vi oss av ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik kallas 
också för tolkningslära. Med hermeneutik menas förståelsen om den mänskliga 
livsvärlden.49 Med ett hermeneutiskt synsätt är man intresserad av de samband som 
förklarar hela människans livsvärld. Förförståelse når vi genom att tolka det 
mänskliga beteendet, och genom att försöka “leva oss in” i olika individers egna 
föreställningar om världen.50 

Bakgrund 
För att bilda oss en uppfattning på området sökte vi litteratur vilket inte var enkelt till 
en början. Till slut fick vi dock tillgång till den litteratur som har format denna 
uppsats. Efter att vi läst in oss på ämnet genomfördes en pilotintervju för att pröva 
våra frågor, och för att se om de var av relevans. Detta hjälpte oss också att bestämma 
vilken form av dokumentation som var lämpligast för vår del. Vår pilotintervju blev 
vår testfas. Vi ville göra en deltagande intervju. Med deltagande intervju menas att vi 
satt med respondenterna under deras arbetstid och utförde våra intervjuer på deras 
arbetsplats. 

Urval 
Vi presenterade vår studie till ett antal enhetsledare i en kommun som vi bägge har 
anknytning till. Genom att ringa runt till olika serviceboenden väckte vi nyfikenheten 
hos enhetsledarna. Vi blev glatt överraskade över det positiva bemötandet vi fick när 
vi första gången kontaktade dessa enhetschefer för de olika serviceboendena. Vi valde 
att gå vägen genom dem på grund av att vi ville göra en intervju på respondenternas 
arbetstid. På grund av detta kände vi att det var av stor vikt att deras närmsta chef 
kände till vår närvaro. När första kontakten var etablerad återkom enhetsledaren med 
namn på de personer som hon ansåg vara lämpliga att intervjua. Med lämplighet 
menar vi här personal som har arbetat natt olika länge, och varit på arbetsplatsen ett 
tag. Det är inga tillfälliga vikarier som har deltagit i vår studie. På grund av att inga 
män arbetade natt på något av de serviceboenden vi utförde vår studie på, utgick vi 
från kvinnor i studien. Det var alltså inget medvetet val att exkludera män. Vi var 
intresserade av de individer/kvinnor som hade nattarbetet som ”ordinarie” arbete.  
                                                 
48 Hartman. J (1998). Vetenskapligt tänkande från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur 
49 ibid 
50 Thurén. T (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber 
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Det var angeläget att vi fick ”rätt” personer när vi gjorde vårt urval eftersom vår 
undersökning var liten. Felval i urvalsprocessen51 kunde leda till att vi inte fick ett 
tillförlitligt resultat eller att vår undersökning blev oanvändbar. Att få en spridning på 
personerna som skall undersökas var att föredra för att kunna belysa frågorna från 
flera olika vinklar. Vårt urval och vår avgränsning är således: ordinarie nattarbetare, 
som arbetat olika länge inom äldreomsorgen. Vi ansåg att det i första hand var de som 
har den kunskap vi var intresserade av, kunskapen om sin egen arbetssituation och 
hälsa. 
 
De intervjuade var alla mycket positiva och tillmötesgående. De var även positiva till 
att vi genomförde en studie rörande nattpersonal, eftersom de ansåg att detta var en 
“bortglömd” yrkesgrupp. En kommentar de hade fått av en anhörig var, ”Jobbar det 
folk här på natten, det har jag aldrig tänkt på…” (Citat från en intervju). 

Genomförandefasen 
Intervjuerna genomfördes under hösten 2005. Vi genomförde sju intervjuer med 
nattarbetande vårdpersonal och två kompletterande intervjuer med enhetsledare. 
Dessa intervjuer gjorde vi för att få förståelse för hur cheferna arbetar med 
nattpersonalen och har använts av oss i vår analys för att klargöra exempelvis hur 
ledningen arbetar med arbetsmiljön.  
 
Varje intervjutillfälle med nattarbetarna började med att vi kom till deras arbetsplatser 
samtidigt som de började sitt arbete för natten. Det var på de flesta ställen 20.45. Vi 
var inte med dem in till vårdtagarna eftersom detta inte var av relevans för vår studie. 
Arbetspasset började med att de tog del av rapporteringar gjorda av kvällspersonalen. 
Rapporteringen såg lite olika ut på arbetsplatserna. Det fanns de som satt och läste 
pärmar där dokumentationer hade gjorts, men det fanns också de som fick en muntlig 
genomgång av vad som skett. När de satt sig in i vad som var aktuellt, gick vi till det 
samlingsrum som de brukade sitta i. Väl där startade vår intervju och våra 
respondenter satt två och två tillsammans, det var ett önskemål från deras sida. Att 
respondenterna satt två och två under intervjuerna trodde vi kunde leda till problem. 
Vi var rädda att de inte skulle ”våga” prata fritt eller säga emot varandra om de inte 
var överens. Vi trodde också att den ena respondenten kunde bli drivande i intervjun 
så till vida att den andra nickade och höll med. Efter den första intervjun märkte vi att 
vår oro var ogrundad. Det vi fick tänka på var att vi riktade oss till båda 
respondenterna och att vi synliggjorde dem båda. Intervjuerna två och två gjorde att 
respondenterna kände sig trygga och känslan av ett samtal genomsyrade alla 
intervjuer. Vi kände att vårt empiriska material kunde bli något begränsat eftersom vi 
endast utfört sex intervjuer. Efter lite efterforskningar fick vi kontakt med en kvinna 
som arbetade som vikarie nattetid, som ställde upp i vår studie. Denna intervju 
genomfördes ”privat” på respondentens fritid. Efter utförda intervjuer med 
vårdpersonalen kontaktade vi enhetsledarna igen för att få deras syn på nattarbetet, 
och vissa kompletterande uppgifter.  
Intervjuerna höll på olika länge och personalen gick ifrån allt eftersom vårdtagarna 
larmade. Tack vare att vi satt med personalen under deras arbetstid fick vi en inblick i 
hur deras arbetssituation såg ut. Eftersom enhetsledaren hade valt ut våra respondenter 
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var detta första gången vi träffade dem. Vi följde de etiska regler som rekommenderas 
vid en kvalitativ undersökning. Det är samtyckeskrav, informationskrav, 
konfedentialitetskrav och nyttjandekrav.52 Vi upplyste dem om vår studie och 
informerade om vilka vi var och erbjöd dem våra telefonnummer. Vi upplyste även 
om att de var anonyma såtillvida att endast vi vet vilka de är när materialet är 
transkriberat och att intervjuerna/resultatet endast skulle användas av oss i vår studie. 
Deras deltagande var helt frivilligt. Vi fick respondenternas samtycke att banda 
intervjuerna för att underlätta för oss, men även för att intervjun skulle flyta bättre. 
När det larmades stannade intervjun upp eller så pratade vi vidare med den som satt 
kvar.  
 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform53där vi hade en 
intervjuguide som ram för det vi ville lyfta fram. Eftersom vi ville att intervjuerna 
skulle flyta som ett samtal, kunde vi med den semistrukturerade formen nå en stor 
frihet, frågorna vi ställde och svaren vi fick behövde inte komma i en på förhand 
bestämd ordning. Intervjuguiden såg till att vi höll oss inom ramarna för det vi ville 
undersöka, och för att vi i analysfasen inte skulle ha ett digert “spretigt” material var 
det viktigt att veta vad vi ville ha svar på.54 Genom att använda en semistrukturerad 
intervjuform gav vi våra respondenter en stor möjlighet att svara fritt, och vi ledde in 
på olika ämnesområden som vi ville ha svar på. Vi hoppades att de vi intervjuade 
skulle “glömma bort” att de var intervjuade såtillvida att intervjun mer flöt som ett 
samtal.  
 

“Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar 
med varandra, de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 
känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och 
förhoppningar om den värld de lever i”.55  

Databearbetning 
När intervjuerna var genomförda, transkriberade vi materialet.  Detta var ett stort 
arbete eftersom våra intervjuer varade uppemot tre timmar. När väl transkriberingen 
var gjord började arbetet med att analysera intervjuerna. Vi försökte följa Karaseks 
krav och kontrollmodell där vi tittade på olika dimensioner av egenkontroll, socialt 
stödet samt vilka arbetskrav våra respondenter arbetade med. Antonovskys hälsoteori 
KASAM, hjälpte oss att förklara känslan av sammanhang som indikerar vilka 
möjligheter våra respondenter hade att hantera olika situationer. Vi tittade på vad som 
hände nattetid i människans kropp, och kopplade detta till de olika stadier som våra 
respondenter upplevde. Med dessa stadier menar vi det som hände från det att 
respondenten började sitt arbete ända fram tills de sovit ut efter nattpasset. 
 
Vi använde oss delvis av öppen kodning enligt Strauss och Corbin.56 Vi organiserade 
vårt material där vi hittade begrepp som vi ansåg vara av relevans för vår studie. 
Dessa begrepp utmynnade senare i flera olika kategorier. För att ordentligt analysera 
materialet bröt vi upp kategorierna igen. Efter detta namngav vi dem för att lättare 
kunna fokusera på dem. Dessa namngivna kategorier var som vi nämnt i det 
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föregående i stycket, egenkontroll, socialt stöd, arbetskrav men även begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Den kategori som var viktigast blev huvudkategorin. 
Genom att följa denna process öppnade upp texten för att kunna exponera de tankar, 
idéer och meningar som fanns i materialet. När vi kodade materialet var vi öppna för 
andra tolkningar än de som först föreföll vara mest uppenbara för oss,57 brist på 
socialt stöd, delaktighet eller brist på delaktighet och så vidare. Efter genomförd 
kodning och mättat material kopplade vi vårt resultat till de teorier vi hittat i 
litteraturen.  
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6. Resultat och analys 
I vår analys använder vi oss av Karaseks krav och kontroll modell som visar vilken 
typ av arbete man har. I modellen behandlas vilken grad av kontroll man har i sitt 
arbete, om arbetskraven är höga eller låga, samt om socialt stöd finns. Socialt stöd är 
indelat i tre olika dimensioner, och det är i emotionellt, värderande och i 
instrumentellt stöd. Det sociala stödet kan fungera som en buffert när det råder brist 
på balans mellan höga arbetskrav och stressiga arbeten. När det fattas socialt stöd på 
arbetsplatsen kan denna arbetsplats komma att präglas av konflikter. Dessa konflikter 
kan på sikt leda till sjukdomar såsom stress och utbrändhet. 58 Hälsa och hälsorisker 
har en stor del i vårt arbete. Eftersom vår teori visar att människan inte är biologiskt 
anpassad till nattarbete, kom hälsan att bli en viktig faktor i detta arbete. Med hjälp av 
olika hälsorapporter har vi tittat på vad som händer i kroppen olika tider på dygnet 
och då främst nattetid, samt vilka hälsorisker som kan föreligga med att arbeta 
obekväma arbetstider. För att få ett helhetsperspektiv kopplade vi Antonovskys 
hälsoteori ”Känsla av sammanhang,” KASAM, till Karaseks krav och kontrollmodell, 
för att förklara hur det kommer sig att vissa klarar av att arbeta nattetid. Individer som 
våra respondenter vårdar kallar vi i vår analys både för vårdtagare, eller de boende. I 
intervjuerna omnämns de som ”de gamla” ibland. 
 
– Hur upplever nattarbetande vårdpersonal sin arbetssituation?  
– Hur påverkar nattarbete hälsan? 

Det sociala stödet 
Vi kommer här att redovisa för det sociala stöd eller bristen på stöd vi fann i vår 
undersökning. Med hjälp av Antonovskys yttre stimuli förklarar vi det som sker 
omkring de nattarbetande och som rör arbetssituationen. Dessa yttre stimuli kan vara 
konflikter, vårdtagare som avlider, tung arbetsmiljö eller annat som påverkar 
arbetssituationen. 
 
Emotionellt 
Det emotionella stödet är att känna grupptillhörighet och omsorg från arbetskamrater 
och ledningsgrupp.59 Detta stöd såg för det mesta ut att fungera tillfredsställande. – På 
ett sådant här ställe hjälper vi varandra mer. De kvinnor vi intervjuade kände 
grupptillhörighet, men det var mest natten som kände att de var en ”grupp i gruppen”. 
De höll sig till viss del för sig själva och en viss distansering förekom. 
Respondenterna som arbetade natt följde inte alltid med på de personalfester och 
dylikt som anordnades, utan hade sina egna sammankomster där de gick ut och åt. – Vi 
brukar inte vara med på personalfester, utan det är vi på natten som gått ut tillsammans. 
 
Samtidigt tyckte kvinnorna att de glömdes bort och fick stå ut med att inte alltid 
synas. Vi tror att det till viss del kan förklaras med att kvinnorna ibland ville vara 
osynliga. – Jag har inget behov att gå på sådana saker. 
 
Vi tror att de nattarbetandes brist på känsla av samhörighet med verksamheten kan få 
negativa konsekvenser både arbetsmiljömässigt och ur hälsosynpunkt på sikt. Vi har i 
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vår teoretiska referensram sett att grupptillhörigheten är av stor vikt för bland annat 
hälsan på lång sikt.60  
 
En del kvinnor vi pratade med uppgav att de kände sig bortglömda av sin närmaste 
chef, medan andra hade en mer positiv syn på samarbetet. Chefen träffade de ibland, 
dock inte kontinuerligt. De hade sina möten där chefen alltid var närvarande men 
tiden mellan dessa möten såg de bara chefen sporadiskt och som hastigast. De 
upplevde att chefen glömde bort dem. – Jag tror inte att chefen värderar dagpersonalen 
högre än oss, snarare att hon glömmer bort oss. Detta kan till viss del förklaras med att 
inget ”extraordinärt” inträffade under natten som krävde chefens inblandning. 
Enhetsledaren bör inte, enligt oss, ”glömma bort” att kontakten med nattarbetarna var 
viktig för dem. Det verkade dock som att cheferna var medvetna om att det förekom 
konflikter mellan dag- och nattpersonal och de försökte att ta tag i de problem som 
kunde uppstå. 
 
De resurser, från exempelvis arbetskamrater och ledning, som respondenterna kände 
att de fick gjorde att de kunde hantera situationer som uppkom.61 Dessa resurser kom 
främst från de andra nattarbetarna, men även ifrån chefen de gånger de gjorde henne 
uppmärksam på de problem som kunde uppstå. De kvinnor vi intervjuade uppgav att 
de inte var rädda att göra sina röster hörda, när det behövdes.  
 
Värderande  
Det värderande stödet är att få feedback både om man gjort något bra eller dåligt.62 De 
kvinnor vi intervjuade var inte rädda för att prata med varandra när de ansåg att något 
behövdes diskuteras eller ventileras. De hade dock lättare att ge varandra negativ 
feedback (kritik) framför positiv feedback. – Oftast är man så trött när man skall gå av på 
morgonen det blir lätt så att man talar om det som är dåligt och att man glömmer bort att 
säga det som är bra. I första hand vände sig kvinnorna dock till varandra när de ansåg 
att de hade några klagomål. De uppgav att det oftast räckte med att de fick ”gnälla av 
sig” lite för att det skulle vara bra igen. Att endast ventilera med sin arbetskamrat på 
natten, tror vi, kan fungera som en säkerhetsventil. Det som upplevs som negativt kan 
till viss del avhjälpas genom att man sätter ord på det och synliggör situationen innan 
den blir en konflikt. För att få ett bra arbetsklimat kan det vara viktigt att man inte är 
rädd för att ta upp en fråga för diskussion. Det är viktigt att den eventuella kritik (de 
yttre stimuli) som uppkommer är av konstruktiv art för att kritiken skall kunna förstås 
och mottas på rätt sätt.63 De konflikter som rörde tredje man vårdtagarna, var 
kvinnorna mer benägna att lyfta fram direkt eftersom vårdtagarna inte fick komma i 
kläm och bli drabbade. Vi såg att vårdtagarnas bästa alltid låg i fokus för alla kvinnor 
vi intervjuade. Omvårdnaden var viktig för dem och de ansåg att det var för 
vårdtagarens skull som de var där. Konflikter var dock inget som förekom hela tiden 
utan var något som ”blommade” upp lite då och då. När det var konfliktfritt, upplevde 
respondenterna att de hade ett bra arbetsklimat. 
Bristen på förståelse för varandras arbetssituation såg ut att vara en grogrund för 
konflikter. De kvinnor vi intervjuade trodde inte att dagpersonalen hade förståelse för 
de nattarbetandes situation. De menade att dagpersonalen arbetade utifrån sitt 
perspektiv som var avdelningsvis, och nattpersonalen hade ansvar för hela huset. Vi 
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tror att det främst är okunskap om varandras arbetsinsatser som ligger till grund för 
bristen på allas känsla av delaktighet. Stödet för detta fann vi på ett av de 
serviceboende vi var. Där gick de i större utsträckning in och arbetade dagtid/nattpass 
för att fylla upp när någon var sjuk eller ledig. På denna arbetsplats kände de en stark 
grupptillhörighet. De hade också större förståelse för varandras arbetssituation. De 
nattarbetande kvinnorna som vi intervjuade hade lång yrkeslivserfarenhet och klarade 
av att hantera olika situationer som rörde arbetet. Dessa kvinnor har enligt 
Antonovsky komponenten hanterbarhet.64 
 
Kvinnorna upplevde endast vid ett fåtal tillfällen att de fick beröm av sin chef eller av 
sina arbetskamrater. – Vi upplever inte att vårat arbete värderas lika högt som 
dagpersonalens, eller lika mycket. Trots detta tyckte de att de gjorde ett bra arbete, och 
de tyckte även att dagpersonalen gjorde ett bra arbete. De kände att de boende 
värderade den hjälp de gav på natten, och de upplevde även att vårdtagarna tyckte att 
de gjorde ett bra arbete. Ibland kunde dock någon av vårdtagarna bli irriterad över 
deras närvaro. – Någon kan tycka att vi är besvärliga. De hade förståelse för detta 
eftersom de boendes sömn ofta stördes av våra respondenters närvaro. Ronder skulle 
göras och blöjor skulle bytas.  
 
Instrumentellt 
Det instrumentella stödet handlar om samarbetet med chefer, arbetskamrater, kunder 
och klienter.65 Med samarbete ser våra respondenter i första hand det arbete de utför 
tillsammans under natten. Detta band är starkt och det är främst här de ser att det är 
meningsfullt att lägga sin energi.  
 
Kvinnorna vi intervjuade ansåg att de tog tag i de problem (yttre stimuli) nattetid som 
kunde uppstå eftersom de var beroende av att arbetssituationen skulle fungera. – Man 
blir väldigt beroende av varandra och får nästan panik när det kommer någon annan, man 
förlorar en trygghet om man skulle byta arbetskamrat. Samarbetet mellan de två som 
arbetade under natten var mycket bra. – Man vet vad den andra gör och hur den arbetar. 
De känner sig beroende av varandra och hjälper varandra att klara av arbetet. Enligt 
Keller och Wallin fyller det sociala stödet en funktion såsom att stärka behovet av 
gemenskap och grupptillhörighet. Det fungerar också som en möjlighet att kontrollera 
sin arbetsbelastning och utbyta erfarenheter arbetskamrater emellan. 66 På grund av det 
långa arbetspasset (10 timmar) vore det ohållbart om samarbete inte fungerade 
nattetid. De kunde känna panik om det kom en vikarie som de inte kände.  
 
När det gällde samarbetet mellan dag- och nattpersonalen upplevde nattpersonalen 
ibland att dagpersonalen körde över dem. – Ibland tar de som arbetar dag beslut om hur 
vi skall arbeta, de tänker inte på att vi är två som skall täcka ett helt hus. Vid eftertanke 
trodde de att det berodde på att de var oliktänkande. Dagpersonalen såg avdelningsvis 
och nattpersonalen såg till helheten. Detta menade de kunde vara orsaken till att 
dagpersonalen ibland ställde ”orimliga” krav. De tänkte helt enkelt utifrån sin egen 
arbetssituation. – De tänker inte på att vi är två som skall täcka ett helt hus. 
 
Både dag och nattpersonalen arbetade mot samma mål, att de boende skulle ha det så 
bra som möjligt, men nattpersonalen kände att samarbetet på natten var det som är 
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viktigast att det fungerade. För det mesta ansåg de dock att det inte var något att klaga 
på mellan samarbetet med dagpersonalen eller verksamheten i övrigt. – Vi har ett bra 
samarbete mellan dag och natt. 
 
Samarbetet mellan nattpersonalen och chefen var på en enkel nivå. Chefen var inte 
tillgänglig under deras arbetstid. Hade de bett om extra resurser upplevde de dock att 
de hade fått detta. Det kunde exempelvis vara när arbetsbördan hade varit för hög, 
eller när någon av de boende legat inför döden. – Har även fått extra hjälp när vi har 
behövt det. Att de har fått denna hjälp trodde de berodde på att de sällan klagade. När 
de väl klagade var det allvar och då lyssnade arbetsgivaren. 

Höga arbetskrav 
Arbetskrav är de krav som ställs på individen för att denne skall kunna utföra sitt 
arbete. Dessa krav rör de fysiska och psykiska krav som ställs på den anställde. 
Fysiska krav kan vara buller, tunga lyft, ensidigt arbete och så vidare. De psykiska 
arbetskraven kan vara att det inte finns tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna 
på, eller att arbetet är enformigt och inte stimulerande.67 De psykiska kraven kan 
också vara känslan att inte räcka till. 
 
Våra respondenter arbetade enligt oss med mycket höga arbetskrav. Vi upplevde dock 
inte att de var medvetna om hur höga deras arbetskrav egentligen var. Dessa höga 
arbetskrav kompenserades av att de kände en hög grad av egen kontroll, samt ett 
starkt stöd från sin arbetskamrat. Enligt Karasek kan de höga arbetskraven balanseras 
med känsla av egenkontroll och fungera som en buffert.68 
 
Vården idag kännetecknas av nedskärningar och det kände våra respondenter av. 
Kvinnorna tyckte att deras arbete var tungt och fysiskt krävande. Vårdbehovet hade 
ökat konstant men det har inte personalstyrkan gjort. Allt mindre personal på fler 
vårdtagare ökar kraven på dem som arbetar inom vården. – Man har mer ansvar på 
mindre personal. Detta fenomen kan till viss del förklaras med den kvarboendeprincip 
som föreligger idag. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453), skall socialnämnden verka 
för att äldre människor skall få en möjlighet att leva och bo i trygga förhållanden och 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Nämnden skall också 
verka för att äldre människor skall bo i goda bostäder och skall ge dem som behöver 
det, stöd och hjälp i hemmet och annan lättåkommlig service. Kommunen skall inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd.69  
 
De psykiska aspekterna av arbetskravet var höga på de arbetsplatser vi besökt. – Det är 
inte lätt att alltid räcka till. På natten tar man ett större ansvar, man har inte bara 
vårdtagarna att ta hänsyn till, utan även deras anhöriga som kanske sitter och vakar vid en 
dödsbädd. Livet går ju vidare för de andra som bor här. Liv går före död, så måste det vara. 
 
Känslan av att inte räcka till verkade gå som en röd tråd genom alla intervjuer vi 
gjorde. De psykiska effekterna av arbetet var enligt våra respondenter den värsta delen 
av arbetet. Det var främst känslan av att inte räcka till som var jobbig. – Ibland när 
ambulanspersonalen kommer så tycker de inte att det är någon idé att ta med de gamla, det är 
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ju snart slut ändå. Då tänker man är inte alla värdiga att få åka till sjukhuset när de är 
dåliga. Man känner sig väldigt hjälplös för att man inte har mediciner, man har ju inget att 
hjälpa de gamla med. Det är ganska frustrerande. 
 
Kvinnorna uppgav att de saknade den kontakt de tidigare haft med vårdtagarna. I dag 
är de som beviljas särskilt boende mer vårdkrävande, ofta äldre och i många fall 
dementa. Det begränsar den kontakt vårdpersonalen ansåg fanns förr, och de saknade 
det instrumentella stödet som Karasek menar är viktigt ur de psykosociala aspekterna 
från arbetet.70 För bara ett par år sedan upplevde kvinnorna att de satt ner och 
samtalade med vårdtagarna, det gör de sällan i dag. De kände att denna utveckling var 
nedstämmande. 
 
Bemanningen var tillräcklig till viss del under en natt om inget utöver det vanliga 
skedde. Det kunde räcka med att en vårdtagare blev orolig och larmade mycket för att 
det skulle bli obalans i arbetskravet. De nattarbetande var medvetna om varför en del 
av arbetskraven hade ökat. I och med att de kunde identifiera (begripa) problemen 
kunde de försöka hantera dem också. Enligt Antonovsky kan man finna mening i det 
som sker om man förstår och kan hantera det.71 För att underlätta de ökade 
arbetskraven och få en bättre arbetsmiljö hade de vissa resurser till hands såsom liftar, 
höj- och sänkbara sängar och vändmattor. Kvinnorna upplevde att deras arbetsgivare 
värnade om arbetsmiljön för att underlätta för dem i deras arbete. – Hon är väldigt bra 
när det gäller sånt här med arbetsmiljö, det är hon väldigt bra med! 
 
Trots att de inte behövde göra lika många moment under natten som på ett dagpass, 
fanns det tillräckligt att sysselsätta sig med under ett nattpass. Det är felaktigt att tro 
att de bara satt av sin arbetstid. Vårdtagaren kunde ha svårt att skilja på vad som var 
dag och natt. De vårdtagare som var dementa kunde mycket väl ha den ”värsta” 
perioden under natten. – En del är senila och vill gå hem, då blir de ledsna och vi får 
försöka att trösta dem och lugna dem. De är otroligt starka i ett visst stadium av demensen. 
De som inte var dementa kunde ha problem att sova på grund av att de var oroliga 
eller hade ångest. Det var inte ovanligt att dessa attacker kom nattetid. 

Egenkontroll 
Egenkontroll förklarar i hur stor utsträckning man kan påverka det egna arbetet. 
Egenkontroll över arbetet är något som är viktigt för att orka med sitt arbete. Det kan 
enligt Karasek ha en stor inverkan på om man trivs med ett ”dåligt” arbete. 
Egenkontrollen kan fungera som en buffert när arbetskraven är höga.72 Känslan av att 
kunna påverka sitt arbete är en faktor som spelar in för att man skall trivas på arbetet. 
 
Vi såg att våra respondenter hade höga arbetskrav, men detta kompenserades genom 
att de upplevde sin egenkontroll som hög. Egenkontrollen de upplevde var att de 
skötte sitt arbete utan inblandning från andra parter än eventuellt vårdtagarna eller 
nattsköterskan. Dagtid fanns möjligheten att flera arbetskamrater, chefen och anhöriga 
kunde ha synpunkter på det arbete som utfördes och hur det skulle utföras. Som en av 
kvinnorna sa: – Jag skulle inte klara av att ”stri” med så många kärringar på en gång. 
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De tyckte att de fick ta beslut mer självständigt. Vi såg att de intervjuade kvinnorna 
var stolta över sin arbetsinsats. De visste att de gjorde ett bra arbete. De gjorde det de 
skulle och visste vad som förväntades av dem. 
 
Våra respondenter uppgav att de till stor del hade möjlighet att själva lägga upp sitt 
arbete och när de skulle utföra sina arbetsuppgifter. – Vi har inte samma tidspress som 
dagen har, det spelar inte så stor roll när vi är inne hos vårdtagaren. Kvinnorna visste 
dock att de var tvungna att utföra dem. Mycket handlade om att vårdtagaren skulle ha 
lugn och ro. Nattpersonalen ansåg att deras arbetsuppgifter i minsta mån skulle störa 
vårdtagarna i onödan. De hade dock sina fasta ronder som de var tvungna att utföra. – 
Det är fritt. Inte så att jag kan strunta i saker, men det är fritt ändå. Att arbeta natt gör att 
man kan ta lite mer beslut själv, det är inte så inrutat. Här såg vi tydligt den faktor som 
kompenserade de höga arbetskraven som våra respondenter hade, känslan av att 
kunna påverka sitt arbete. De hade ingen som stod över/bredvid dem och 
kontrollerade att arbetet utfördes, det behövdes inte.  
 
Vi såg att enhetsledaren på en utav arbetsplatserna lät de nattarbetande själva 
bestämma sina scheman. Detta anser vi vara ett bra försök att ge de anställda en viss 
grad egenkontroll. Deras enhetsledare menade att det var kvinnorna själva som skulle 
arbeta nattetid, och det var i första hand de som kunde känna hur det fungerade.– Vi 
byter schema och ändrar när vi tycker att det inte fungerar. Enhetsledaren gick bara in i 
diskussionen för att det skulle bli så rättvist som möjligt och för att allas önskemål på 
bästa sätt skulle tillgodoses.  

Delaktighet 
Känslan av delaktighet är viktig för att få en väl fungerande arbetsplats. Känner man 
att man hör till, upplever man också grupptillhörighet. Genom att känna delaktighet 
enligt Antonovsky, så investerar individen mer kraft och ork i sitt arbete. Känslan av 
att vara behövd har stor betydelse.73 Det dessa kvinnor upplevde var att deras arbete 
hade en mening såtillvida att de hjälpte de boende med omvårdnad och skötsel. Det 
var inte endast för sin egen skull som de gick till arbetet.  
 
På de ställen där nattarbetet var separerat från dagarbetet kände de som arbetade natt 
en låg grad av grupptillhörighet. – Vi är en liten klick för oss själva och hör inte riktigt till, 
de tänker inte på oss som arbetskamrater. Känslan av grupptillhörighet var dock stark 
inom gruppen nattarbetande. Det stödet som de kände kom främst från den 
arbetskamrat de arbetade med. Detta är inget konstigt i sig, eftersom de arbetade 10 
timmar i sträck tillsammans med varandra, året om. Vi såg att det starka band mellan 
de som arbetade natt tillsammans både var av positiv och negativ art. Negativ främst 
för att de inte träffade sina andra arbetskamrater. Det var även negativt eftersom de 
kunde känna sig beroende av varandra och uppleva oro om arbetskamraten blev sjuk 
eller skulle vara ledig. Det positiva med ett starkt band arbetskamrater emellan var 
tryggheten och vetskapen att arbetet man utförde tillsammans fungerade. De visste 
vart de hade varandra och detta underlättade i oväntade situationer som kunde uppstå.  
 
Den låga graden av grupptillhörighet kan skapa ett utanförskap. De kvinnor vi 
intervjuade trodde att känslan vi/dem var svår att göra något åt. Denna brist på känsla 
av samhörighet med verksamheten kan få negativa konsekvenser både 
arbetsmiljömässigt och ur hälsosynpunkt. Vi har i vår teoretiska referensram sett att 
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grupptillhörigheten är av stor vikt för bland annat hälsan på lång sikt.74 Kvinnorna 
upplevde inte att deras arbetskamrater såg på dem som jämställda arbetskamrater.  
Detta kunde bero på lite olika saker. En aspekt som framkom under intervjuerna var 
att kvinnorna valde att distansera sig från övriga verksamheten. När festligheter för de 
anställda anordnades valde de nattarbetande kvinnorna att inte delta, en del kunde 
dock inte delta eftersom de arbetade den kvällen/natten som festen eller dylikt pågick. 
Istället anordnade nattpersonalen egna fester som endast var för de kvinnor som 
arbetade natt. Denna distansering tror vi delvis beror på att det inte är någon 
gruppgemenskap sinsemellan på arbetsplatserna.  

Familjens roll i de nattarbetandes liv 
De som arbetar natt måste likt alla yrkesarbetande få privatlivet och arbetslivet att 
fungera ihop. Ett av de problem som nattarbetet kunde medföra var att familjen var 
tvungna att visa hänsyn för att den som arbetar natt skulle få sin sömn tillgodosedd. – 
När de var små tror jag att de tyckte att det var jobbigt, för de var tvungna att fly hemifrån 
när det var helg och jag skulle sova. 
 
De vardagliga plikterna såsom matlagning, barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter 
måste tas om hand av den part i familjen som arbetade dagtid. Detta var viktigt för att 
nattarbetet skulle fungera. Att en person arbetade natt påverkade hela familjen. – 
Familjen har fått anpassa sig och det har fungerat bra. 
 
Enligt Antonovsky kan de resurser man har till sin hjälp göra att man klarar av att 
hantera situationer som uppstår så länge som resurserna är tillräckliga.75 De kvinnor vi 
intervjuade har haft olika resurser till sin hjälp. De medgav att om de inte haft 
make/sambo, föräldrar eller svärföräldrar som ställt upp med barnpassning och dylikt 
hade de inte kunnat fortsätta arbeta natt.  

För- och nackdelar med nattarbete 
Det vi såg var att som i alla andra arbeten fanns det för- och nackdelar med denna typ 
av arbete. Något som de var eniga om var dock att de ville fortsätta att arbeta natt. De 
såg huvudsakligen bara fördelar med nattarbetet. De fördelar de hade av sitt nattarbete 
uppvägde eventuella nackdelar. – Har man väl börjat arbeta natt så vill man fortsätta. Det 
som kunde få dem att omvärdera nattarbetet var om de skulle få problem med 
sömnen. – Jag tänker fortsätta att arbeta natt så länge det fungerar med sömnen. Tänk på 
sommaren vad skönt det är att jobba natt, man är ledig nio nätter. Det är en höjdare, det är 
gôtt! Några tyckte att långledigheten var bra, andra inte. De ansåg istället att mycket 
av den nattsömn de förlorade gick åt till återhämtning under långledigheten. – Ju fler 
år du arbetar natt ju kortare blir ledigheten. Det kräver längre tid att återhämta sig. Det 
framkom även att lönen bidrog till att de arbetade natt. 
 
Något som de tyckte var en bidragande orsak till varför det var bra att arbeta natt var 
att de slapp mycket av de konflikter som de ansåg fanns på dagen. De flesta sa att det 
passade dem att arbeta natt på grund av att de var nattmänniskor. Arbetet på natten var 
fritt, och de kunde bestämma hur de vill lägga upp sitt arbete. De kände även att de 
kunde fatta beslut mer självständigt. Nattarbetet var enligt kvinnorna mer av 
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omvårdnadskaraktär, men några av kvinnorna hade funderat på att byta yrke, men 
visste inte till vad. 
 
De som hade barn tog upp fördelar med att barnen fick vara lediga under de perioder 
som man inte arbetade. – Det var bra att arbeta natt när barnen var små för de kunde vara 
mycket lediga. De menade också att familjen hade stor inverkan på de fördelar man 
såg, till exempel att ha möjlighet att hjälpa sin mamma eller svärmor under 
ledigheten. – Nu är det bra att jobba natt för man hinner saker när man är ledig på dagen 
som man inte skulle ha hunnit annars. Till exempel hjälpa min gamla mamma med olika 
saker, att gå ärenden och följa med henne till doktorn och så. 
 
De menade att nattarbetet var av egen fri vilja, och det var för dem det ultimata 
arbetssättet. 

Hälsa 
Något vi har tagit del av är olika rön som visar att nattarbetet är skadligt för dem som 
utför det. Vi vill med litteraturens hjälp försöka se vilka faktorer som är av vikt för 
dem som arbetar natt. En hälsoaspekt är de hjärt- och kärlsjukdomar som anses vara 
förknippade med nattarbete. Det finns även förhöjda risker för bröstcancer, mag- och 
tarmsjukdomar och så vidare. Det vi fick fram som stöd för flera av våra teorier är att 
maten ser ut att ha en stor påverkansfaktor. Enligt vår teori är det skadligt att arbeta 
natt för att man förlorar sömn som man inte får igen.76 Att utföra tungt kroppsarbete 
nattetid när kroppens funktioner är satta på sparlåga tror vi är skadligare än att arbeta 
dagtid då kroppen fysiologiskt är inställd på kroppsarbete. Att arbeta inom vården är 
slitsamt under alla dygnets timmar och sjukskrivningar är inte ovanligt. 
 
Goda matvanor nattetid är av vikt. Att äta fel mat vid fel tidpunkt kan orsaka 
hälsoproblem eftersom vår matsmältningsfunktion nattetid är nedsatt.77 Kvinnorna 
uppgav att de inte hade stor inblick i vilken utsträckning maten var av betydelse, men 
de lyssnade till sina kroppar och åt endast mat som de kände var lämpligt för dem. 
Våra respondenter åt oftast något lättare de nätter de arbetade. Vid speciella tillfällen 
kunde de ibland ”lyxa till det” och äta pizza. – Vi äter något lättare som fil, smörgås och 
yoghurt, ibland någon frukt. Det kan också bli någon pizza ibland. Nattarbetare bör inte 
nattetid inta föda som innehåller fett och kolhydrater, utan i större utsträckning inta 
fiberrik kost, för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. 78 De vi intervjuade uppgav 
att de drack kaffe för att orka hålla sig vakna. – Det blir en del kaffe under natten, vi 
brygger en kanna. 
 
Goda sömnvanor gjorde att nattarbetet fungerade för dessa kvinnor. Om inte dessa 
faktorer, goda sömnvanor och fungerande kostvanor fungerat enligt respondenterna, 
trodde de att arbetssituationen skulle ha blivit ohållbar i längden. Denna situation 
kunde enligt kvinnorna på sikt leda till att de inte längre kunde arbeta natt. Det vi såg 
med deras sömn var att de inte hade sömnproblem utan problemet kunde ligga i 
återhämtningen efter arbetat nattpass. Som detta citat belyser. – Man blir väldigt konstig 
när man är ledig, det är svårt att vända tillbaka dygnet. Man är som i koma. 
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Våra respondenter upplevde sin hälsa som god. De hade inga dokumenterade 
arbetsskador, mer än de vanliga förslitningar som kan förekomma inom vårdyrket. – 
Vi har inga arbetsskador, men det sliter på kroppen. I vissa fall upplevde de snarare att de 
blev ”sjuka” under exempelvis semestern. Någon sa att hon fick ont i ryggen när hon 
inte var på arbetet.  

Hälsorisker  
Våra respondenter hade små kunskaper om de hälsorisker som förelåg med 
nattarbetet. Det de såg var att kroppen krävde mer tid att återhämta sig efter utfört 
arbetspass, desto äldre de blev. Kvinnorna pratade inte om hälsorisker med 
nattarbetet, utan de pratade om en ohållbar arbetssituation när inte kroppen 
fungerade. Deras ”bristande” kunskap beträffande hälsorisker kan eventuellt förklaras 
med att teorierna angående hälsorisker i samband med nattarbete inte är säkerställda, 
utan är i forskningsstadiet. En annan orsak kan vara att de medvetet valde att inte 
fördjupa sig i ämnet på grund av att de kände obehag. Om de hälsorisker som fanns 
stämde, reflekterade en av våra respondenter följande: – Jag tror att det är mer 
hälsovådligt att gå till ett arbete man inte trivs med, än till ett som man trivs jättebra med. 
När på dygnet hon utförde sitt arbete var av underordnad betydelse. Kvinnorna trodde 
att lämpligheten att arbeta natt i första hand spelade in. 
 
De intervjuade kvinnorna hade inte hört eller läst att sömnproblem kunde leda till 
några direkta hälsorisker. De var dock inte helt främmande för detta. – Omedvetet tror 
jag att det är stressande för kroppen att arbeta natt. De flesta nämnde magproblem som 
en tänkbar hälsorisk. Detta kan förklaras med att vår matsmältningsfunktion är på 
sparlåga under natten.79 Magproblem kan förekomma som en påverkansfaktor för en 
rad olika hälsorisker, såsom magsår, magkatarr och så vidare. 
 
Det var även några av de vi intervjuade som hade hört att det fanns en ökad risk för 
bröstcancer. – Ja, ett tag stod det stora rubriker om bröstcancer, sen har man jättemycket 
slitage på kroppen. Nattarbete verkar vara särskilt hälsovådligt för kvinnor med 
hemmavarande barn på grund av att de sover kortare tid och får sin sömn störd. Det vi 
såg i våra intervjuer var kvinnorna upplevde nattarbetet påfrestande och jobbigt, 
speciellt när barnen var små. Främst för förlorad sömn. Kvinnors hormoner störs av 
nattarbete och de kan få svårigheter att bli gravida, samt att en förhöjd risk för 
missfall.80 – Lite om hormoner och olika grejer, men jag vet inte. 

Sömn 
När klockan är mellan 20.00 och 22.00 ställer kroppen in sig och gör sig redo för 
sömn. Under denna tid sker en topp i celldelningsprocessen som skall hjälpa till vid 
olika läkeprocesser samt öka tillväxten. Det har visat sig att våra arbetstider har ett 
klart samband med vår hälsa. 81 Våra respondenter började sitt arbete mitt i denna 
process. – Ibland kraschar kroppen, men man återhämtar sig. Det beror på vad man har runt 
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sig. Om man inte lyssnar på både de inre och yttre stimuli så kan det få negativa 
konsekvenser för kroppen.82  
 
Under natten är alla kroppens funktioner satta på sparlåga. Människan är inte 
biologiskt anpassad att arbeta natt utan styrs av den inre biologiska klockan som säger 
till oss att det är natt. Det spelar inte någon roll hur länge man arbetat natt, den 
biologiska klockan ställer inte om sig till nattarbete.83 Vid ett flertal tillfällen sa våra 
respondenter att: – Jag tror inte att det är naturligt för kroppen att arbeta natt. Det kan det 
inte vara.  
 
Den biologiska klockan ligger i hypotalamus och påverkar känslolivet samt styr de 
autonoma funktionerna såsom ämnesomsättning, blodtryck, hunger, sömn etcetera.84 
Att den biologiska klockan påverkade våra respondenter såg vi i detta citat: – Man blir 
helt folkilsken när man vaknar dagen efter. Våra respondenter förstod inte varför de 
kände så här men vi anser att detta beror på att den biologiska klockan är rubbad. 
 
Sömnen är den tid på dygnet som kroppen använder till återhämtning. De kvinnor vi 
intervjuade var medvetna om att de inte hade samma kvalitet på sömnen dagtid. – 
Sömn får vi inte tillräckligt, kroppen är inte gjord för att sova på dagen. Våra respondenter 
uppgav att de fick sin sömn störd på grund av att de var tvungna att gå på toaletten. 
Detta kan förklaras med att urinblåsan fylls fyra gånger så fort på morgonen som på 
kvällen.85 – Alltid måste man upp och kissa, men man somnar om. 
 
Det finns även andra biologiska faktorer som kan störas på grund av förlorad 
nattsömn till exempel melatonin som är ett sömnhormon. Melatonin frigörs när vi 
sover och detta hormon är viktigt för immunförsvaret och för vår tillväxt. Melatonin 
påverkar även den biologiska dygnsrytmen.86 – Nattjobb handlar mycket om hur du lever 
när du är vaken. 
 
De kvinnor vi intervjuade ansåg att både kost och goda sömnvanor var av största vikt 
för att kunna arbeta natt. Dagen efter utfört nattarbete såg de som sin sovtid och 
likställde detta med arbetstid och de lät sig inte störas av diverse göromål. – Man får se 
sovtiden som en arbetsdag istället för att gå till jobbet så sover jag. De upplevde att de var 
mer lättväckta när de sov dagtid än när de sov på natten. Detta anser vi kan förklaras 
med att kroppens biologiska klocka är som mest produktiv under denna tidpunkt (10-
12).87 Sömnen hade en stor inverkan på om man kunde fortsätta att arbeta natt, och de 
vi intervjuade menade att om man inte kunde slappna av var det svårt att anpassa sig 
till nattarbete. De var medvetna om att kroppen behövde återhämtning och de hade 
anpassat sina liv för att periodvis kunna sova dagtid. 
 
Några av de intervjuade kunde ibland känna stress över att de inte fick sova. Flertalet 
av dem hade dock en avslappnad inställning till sömnen. – Förr var jag stressad över att 
inte sova, men att det är jag inte längre, utan sover jag inte i dag så sover jag väl nästa dag, å 
det gör man i regel. De menade att om de inte sov ena dagen så sov de nog bättre nästa 
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dag. De ansåg inte att de hade större sömnproblem av sitt nattarbete än vad de skulle 
ha haft om de arbetat dag. – Huvudsaken är att man kommer tillbaka till en normal 
dygnsrytm när man är ledig, så att man inte vänder på dygnet. 
 
Nattarbete medför störningar av sömnen och vakenheten, våra respondenter arbetade 
dessutom långa arbetspass (10 timmar). Detta påverkar nivån på vakenheten och kan 
leda till funktionssänkningar. Dessa nivåer motsvarar de patologiska störningar av 
vakenheten och kan liknas vid de värden som erhålls efter man har tagit sömnmedel, 
eller vid blodalkoholhalter på 0,05 procent.88 – Man känner sig nästan bakfull när man 
vaknar efter att ha jobbat natt och sen sovit. 
 
Den tid de tyckte det var fysiskt jobbigast att arbeta var mellan klockan 03-05. – 
Mellan tre och fem är den jobbigaste tiden för kroppen. Då är det fruktansvärt. Det kan 
förklaras med att vår kroppstemperatur är som lägst och även våra organ och vår 
hjärna ligger på sin lägsta aktivitetsnivå under denna tidpunkt.89 Den tiden på dygnet 
som kroppen är mest produktiv är mellan 10- 12 på förmiddagen när våra 
respondenter sover. 

Motion 
De flesta av kvinnorna vi intervjuade hade någon motionsaktivitet. De som 
motionerade tyckte det var viktigt att hålla igång, de ansåg att det förbättrade deras 
fysik. – Jag går med stavar och cyklar till jobbet, ibland lyfter jag skrot. Detta i sin tur 
hjälpte till att förhindra arbetsskador, eftersom de upplevde att deras arbetsmoment 
hade blivit tyngre. Genom motion och goda kostvanor kan man förhindra bland annat 
hjärt- kärlsjukdomar. Med tanke på att de hade en förhöjd risk för dessa sjukdomar är 
motion en bra förebyggande faktor mot bättre hälsa. Lever man med ett arbete som är 
krävande på mer än ett sätt är det bra att förebygga så mycket som möjligt. 
 
Avslutande sammanfattning 
Vi kommer nedan att besvara våra frågeställningar som lyder: 
– Hur upplever nattarbetande vårdpersonal sin arbetssituation? 
– Hur påverkar nattarbete hälsan? 
 
Våra respondenter upplevde sin arbetssituation som god. De arbetade enligt oss med 
höga arbetskrav, som delvis kompenserades av att de kände relativt hög egenkontroll. 
Kvinnorna kände sig ofta bortglömda av både sina arbetskamrater (dagpersonalen) 
och sin närmsta chef. Våra respondenter kände sig inte delaktiga med övriga 
verksamheten, de kände att de inte riktigt hörde till. Delvis valde kvinnorna att 
distansera sig och ”skyllde” inte detta på sina övriga arbetskamrater. Samhörigheten 
kvinnorna kände, rörde främst den egna arbetskamraten och de andra nattarbetande 
kvinnorna. Trots bristen på delaktighetskänsla kände kvinnorna arbetsglädje, de var 
behövda och gjorde ett bra arbete. Faktorerna som fick dem att fortsätta arbeta natt var 
långledigheten, lönen, omvårdnaden om de gamla och känslan av att göra ett bra 
arbete.  
 
Hälsoaspekterna som framkom var att kvinnorna som arbetade natt upplevde sin hälsa 
som god. De hade inte stor inblick i hälsorisker som kunde föreligga med nattarbete. 
Kvinnorna var inte främmande för tanken att nattarbete orsakade ohälsa. Det vi såg 

                                                 
88 ibid 
89 ibid 
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var att de processer som inträffar i kroppen kunde förklara de ”problem” 
respondenterna upplevde med sitt nattarbete. Dessa ”problem” som framkom var: den 
värsta trötthetsperioden inträffade 03.00- 05.00, då är alla kroppens funktioner på 
lägsta nivå. Även att kvinnorna blev störda i sin sömn på morgonen, för toalettbesök, 
kunde förklaras med att urinblåsan fylldes fyra gånger så fort denna period. Att 
kvinnorna inte kände sig lika utsövda efter att sovit dagtid har att göra med att de 
förlorat värdefull sömn. 
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7. Diskussion 
Denna studie har varit mycket lärorik och intressant främst för att våra respondenter 
låtit oss ta del av sina erfarenheter och upplevelser. 
 
Något vi båda kände när vi kom till de ställen vi utfört våra intervjuer var att den 
personal vi skulle intervjua utstrålade lugn och harmoni. Detta tror vi är en viktig 
faktor när man arbetar med människor. De upplevde, trots bristen på delaktighet, sin 
arbetssituation som god. Dels för att de var ”nattarbetare av egen fri vilja”, men även 
för att de ansåg att de gjorde en god arbetsinsats. Trots att kvinnorna inte hörde 
positiv kritik ofta, så visste de att de gjorde ett bra arbete. De kände en stor 
yrkesstolthet, och det ser vi som en unik egenskap i dagens samhälle. Kvinnorna 
visste vad de skulle göra och vad som förväntades av dem. 
 
Vi trodde till en början att man valde att arbeta natt för att kunna kombinera arbetet 
med familjelivet. Det visade sig vara helt fel eftersom våra respondenter tydliggjorde 
motsatsen. Kvinnorna upplevde att arbetet nattetid var fruktansvärt när barnen var 
små. Detta kunde bero på att de inte hade barnomsorg. I den första litteraturläsningen 
(gamla rapporter) läste vi att nattpersonal var en svårrekryterad grupp. Vi blev 
förvånade av att det inte var så nu. I dag står vikarier i kö för att få arbeta natt. 
 
Kvinnorna hade få möjligheter tillvidareutbildning, det kunde förekomma något 
enstaka tillfälle. Detta kunde härledas till att kommunen inte tidigare haft resurser för 
detta ändamål. Kommunen gör nu en satsning för att kompetenshöja vårdpersonalen. 
Vi anser att detta är ett steg i rätt riktning. De kvinnor vi intervjuade var mycket 
intresserade av att få vidareutbildning. Dessa utbildningar kunde röra vård i livets 
slutskede, bemötande av anhöriga, samt brandövningar med mera. För att bryta 
vardagen och få en ”kick” välkomnade kvinnorna föreläsningar eller seminarium. Att 
få delta i kunskapshöjande aktiviteter såg de som ett tecken på att enhetsledaren såg 
dem. Problem som kunde uppstå vid anmälningar till föreläsningar eller seminarium, 
var att inte platser reserverades till nattpersonalen. Det var först till kvarn som gällde. 
Detta såg vi som en bidragande faktor till att nattpersonalen inte kände sig delaktiga. 
 
Känslan vi och dem tror vi är en stor nackdel för hela verksamheten. Detta tror vi i 
slutänden kan leda till brist på delaktighet, dålig gruppkänsla och ett utanförskap. Vi 
anser också att bristen på delaktighet kan leda till ohälsa för de som är dem. Alltså för 
de som inte riktigt känner att det hör till, vilket vi upplevde att inte våra respondenter 
alltid tyckte att de gjorde 
 
Enhetsledarnas betydelse är av stor vikt enligt oss, de får inte ”ignorera” 
nattarbetarna.  Det är lätt att ”glömma bort” anställda som inte vill synas! Vi upplevde 
att så länge arbetet flöt bra och inget utöver det vanliga skedde hade inte 
enhetsledarna någon direkt kontakt med de nattanställda. Cheferna försökte dock att ta 
tag i de problem som kunde uppstå. 
 
Den forskning som görs inom området tycker vi är av stor vikt. Vi anser att de som 
berörs av forskningen bör upplysas om forskningsrönen på ett mer tillfredsställande 
sätt. De nattarbetande kvinnorna uppgav att de inte hade några arbetsskador samt att 
de sällan var sjukskrivna. Vårt förslag till vidare forskning är: 
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• Hur ser deras hälsa ut under deras lediga period? Är de så friska som de 
uppger? 

• Om alla de hälsorisker vi sett med nattarbetet stämmer, varför upplyses 
inte nattarbetare om dem? 

• Vilka förbättringar kan göras ur hälsosynpunkt för de nattarbetande? 
• Kan man bryta upp nattpassen så att de inte arbetar 10 timmar i sträck? 

 
Det enda som kunde få kvinnorna att överväga att sluta, var om de skulle få problem 
med sömnen. De sa ”har man väl börja arbeta natt så vill man fortsätta”. Kvinnorna 
menade att det positiva övervägde det negativa. Något de alla hade gemensamt var att 
de var nattmänniskor, samt att ingen i nuläget ville sluta arbeta natt. Flera utav de 
kvinnor vi intervjuade sa att de var ett speciellt ”släkte” av människor som 
nattarbetade. Enligt dessa kvinnor var man tvungen att vara på ett visst sätt för att 
klara av nattarbetet. Det vi såg hos alla kvinnor var att de utstrålade lugn, harmoni, 
humor och en mycket positiv inställning till sitt arbete. De var nog ett släkte för sig! 
 
Vi önskar med denna studie öka allas medvetenhet om de nattarbetandes 
arbetssituation och synliggöra eventuella problem. De resultat vi kommit fram till tror 
vi inte är unika för de arbetsplatser vi besökt. Vi tror inte att brist på delaktighet 
endast upplevs av den nattarbetande delen av befolkningen, utan är något som 
förekommer överallt på olika arbetsplaster. Dessa resultat kan enligt oss, användas för 
att komma tillrätta med de problem som kan ligga till grund för exempelvis konflikter. 
De kan även öka förståelsen till varför exempelvis konflikter uppstår, eller avsaknad 
av grupptillhörighet förekommer. 
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Bilaga  
Intervjuguide rörande arbetssituation och fysisk hälsa  
 
Ålder 
Civilstånd, barn & ålder  
Antal arbetade år nattetid 
Utbildning 
 
5. Varför arbetar du natt? 
6. Trivs du med ditt arbete? 
7. Skulle du hellre vilja arbeta dagtid? Varför? 
8. Vilka är för/nackdelar med att arbeta natt? 
9. Vad upplever du som jobbigast/bäst på natten? 
10. Har du möjlighet till rast? Träffar du någon arbetskollega då? 
11. Hinner du äta i lugn och ro? 
12. Arbetar du extra pass? Hur ofta? 
13. Är bemanningen på avdelningen tillräcklig? 
14. Har din arbetssituation förändrats sen du började arbeta natt? 
 
             DELAKTIGHET 
 
15. Hur upplever du att du är delaktig i verksamheten? 
16. Tror du att det är någon skillnad mellan natt/dagpersonalen delaktighet? Hur? 
Varför? 
17. Hur upplever du att dina önskemål/krav/klagomål mottas? 
18. Är nattpersonalen delaktig i någon verksamhet under dagtid? Vilken? 
19. Vad kan göras för att underlätta för nattpersonalen att bli delaktig? 
20. Träffar ni eller du som arbetar natt er enhetschef? När? 
21. Vad tror du att dagpersonalen anser om nattpersonalens delaktighet. 
22. Tycker du att din arbetsinsats värderas lika mycket/högt som dagpersonalen? Hur 
märker du det? Om inte varför? 
23. Finns det något du skulle vilja ändra på? Vad? 
24. När känner du dig uppskattad i ditt arbete? Av vem? 
25. Tycker du att dina synpunkter rörande verksamheten räknas? Av vem? 
26. Vad tycker du att ni som arbetar natt själva kan göra för att öka er delaktighet i 
verksamheten? 
27. Vad kan ledningen göra? 
28. Önskar du att du vore mer delaktig? Varför? 
 
             FYSISK HÄLSA 
 
29. Har du någon arbetsskada? 
30. Har du ont när du arbetar? 
31. Hur mår du när du varit ledig, tex. i samband med semester? 
32. Tror du att det finns några risker med att arbeta natt? Vilka? 
33. Tar det emot att gå till arbetet någon gång? varför? 
 
              SÖMN 
34. Hur ser dina sömnvanor ut? 
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35. Hur mycket sover du när du arbetar natt? Dag? 
36. Tycker du att du får nog med sömn? Varför inte? 
37. När är du som tröttast när du arbetar? 
38. Kan du koppla av och sova när du “går av” nattpasset? 
39. Hur löser du det med sovningen på helgen när familjen är hemma? 
40. Vem lämnar/hämtar barnen på dagis/skola?  
 
 
 
                AVSLUTANDE 
 
Skall du fortsätta att arbeta natt? 
Är det något annat du skulle vilja ta upp rörande nattarbete ? 


