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Abstract  
 

Denna litteraturstudie syftar till att visa vilka negativa effekter skifttjänstgöring kan 

medföra samt vad som kan göras för att undvika/reducera dessa. För att hitta relevant 

fakta har vetenskapliga artiklar sållats fram genom en avsmalnande sökning på 

databasen PubMed, med sökord från databasen MESH. Vidare har information 

hämtats från olika böcker. Antalet skiftarbetare har fördubblats i Europa de senaste 

20 åren, de allra flesta utan de förutsättningar som krävs för att klara sig undan 

komplikationer. Lagar, direktiv och kollektivavtal har vuxit fram för att skydda 

arbetarens fysiska, psykiska och sociala välmående samtidigt som kraven på 

verksamheterna måste tillfredsställas. Skifttjänstgöring och då särskilt nattarbete är 

en form av arbete som kan ha stor negativ inverkan på såväl den som utför arbetet 

som dennes familj och omgivning. Arbete på udda tider gör så att dygnsrytmen blir 

störd och risken för flera olika sjukdomstillstånd ökar. Det är många faktorer som 

kan påverka tåligheten och förmågan att klara av skiftarbete och det finns både 

sådana som vi kan ändra på samt de som är konstanta. Sömn, kost, klimatet på 

arbetsplatsen och individuella olikheter måste tillsammans med många fler faktorer 

vägas in i ekvationen för att få en så god överblick som möjligt över problemen och 

möjligheterna. Den enskilda individen kan arbeta med de svaga länkarna hos sig 

själv under förutsättning att det finns en medvetenhet om vilka problemen är. 
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Bakgrund 

 

Anledningen till att jag valt att skriva om skiftarbete är att jag under ett antal år 

arbetat treskift och antagligen kommer att fortsätta med detta i polisyrket. Under 

tiden jag arbetat skift har jag fått höra om hur ohälsosamt och skadligt det är att 

arbeta på udda arbetstider. Det har också cirkulerat goda råd om hur de negativa 

effekterna kan minskas. Då jag troligen ska fortsätta arbeta skift så hoppas jag att 

denna litteraturstudie ska hjälpa mig och andra i liknande situationer, att kunna ta 

hand om sig själv på ett optimalt sätt såväl före, under som efter arbetspassen. Jag 

hoppas att det som tas upp bidrar till en god kunskap om ämnet och att det resulterar 

i att arbetspassen inte blir onödigt påfrestande för kroppen. Att göra det som kroppen 

föredrar skulle nog inte bara resultera i effektivare arbete utan även i att man mår 

bättre till vardags och kan få ut mer av sin lediga tid.  

 

Enligt Nensén (2007) blir skiftarbete allt vanligare, i Europa har antalet skiftarbetare 

fördubblats de senaste 20 åren. I Sverige arbetar var femtonde regelbundet nätter och 

var tredje har ett schema som då och då sträcker sig utanför vanlig kontorstid. 

Behovet av ökat skiftarbete kan kopplas till bl.a. höga krav på lönsamhet och hård 

konkurrens.  

 

Vidare menar Nensén (2007) att de flesta människor inte har de förutsättningar som 

krävs för att klara sig undan komplikationer utlösta av skiftarbetet. Emellertid har 

inte denna kunskap alltid funnits. Då skiftarbete blev allt vanligare i Sverige och 

kväll- samt nattpass infördes i allt fler branscher skedde detta utan större motstånd. 

Under denna tid var man nämligen av den åsikten att kroppen var mycket 

anpassningsbar och utan komplikationer kunde ställa om sig efter de tider som 

personen var vaken. I dagsläget vet vi att så inte är fallet vilket lett till att olika 

former av lagar, avtal och rekommendationer, som reglerar arbetstiderna och dessas 

upplägg, vuxit fram. Det finns EU-direktiv samt arbetstidslagen, som bygger på 

dessa direktiv. Vidare kan skiftformer, arbetstider m.m. förhandlas (de delar av 

arbetstidslagen som är dispositiva eller ej berörs) genom kollektivavtal som fattas 

mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 
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Det finns många olika varianter av skiftgång och beroende på verksamheten kan en 

variant passa mer eller mindre bra. Det är dock svårt och i många fall omöjligt att 

schemalägga skiften så att de passar alla arbetare. En kompromiss mellan kraven på 

verksamheten och arbetarnas fysiska, psykiska och sociala välmående måste hittas. 

Ett tydligt tecken på att skiftarbete anses som mer skadligt än att arbeta vanlig 

kontorstid är att de som arbetar skift har rätt till hälsokontroller minst vart femte år.  

Vanliga skiftgångar är: 

 

 Treskift (dygnet delas in i morgonpass, eftermiddag/kvällspass och nattpass). 

 Tvåskift (skiftet delas och arbetspasset varar vanligen mellan 0600-1400 eller 

1400-2200). 

 Delad skiftgång (t.ex. arbeta 07-11, ledig 11-15, arbeta 15-19).   

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att studera de negativa effekter som kan 

uppkomma vid skiftarbete samt reda ut vilka åtgärder som kan vidtagas för att 

minimera dessa effekter. 

 

 

Frågeställningar 

 

Vilka konsekvenser kan skiftarbete leda till och vad kan personer som arbetar på 

udda tider göra för att undvika/reducera de negativa effekter som kan uppkomma?  

 

 

Avgränsningar 

 

Jag går inte djupare in på mer ovanliga effekter av skiftarbete utan arbetet 

koncentreras på de mer vanligt förekommande. Konsekvenser som kan visa sig hos 

fler än bara några enstaka samt vilka eventuella åtgärder som finns ska behandlas. 
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Metod 

 

Via manuella sökningar på Umeå universitetsbibliotek, Umeå statsbibliotek och 

Sundsvalls statsbibliotek har jag hittat böcker, rapporter och studier. Genom 

artikelsökningar på databasen PubMed har jag hittat de artiklar jag använt mig av. 

För att hitta relevanta artiklar använde jag mig av sökord som jag fick från Svenska 

databasen MeSH (Medical Subjects Headings) (http://mesh.kib.ki.se).   

 

Tabell 1: Resultat av artikelsökning rörande skiftarbete (2009-03-29) 

Sökord Träffar 

Work Schedule Tolerance 3629 

Work Schedule Tolerance 

Limits: only items with links to 

free full text, English, Swedish, 

published in the last 10 years, 

Humans 

349 

Work Schedule Tolerance 

Health  Limits: only items with 

links to free full text, English, 

Swedish, published in the last 

10 years, Humans 

202 

Work Schedule Tolerance 

Health Effects Prevention 

Limits: only items with links to 

free full text, English, Swedish, 

published in the last 10 years, 

Humans 

11 

 

De artiklar, böcker och rapporter som hittades har jag granskat kritiskt utifrån både 

innehåll och publiceringsår för att bedöma dessas trovärdighet i dagsläget, allt för att 

minimera risken för felaktig information. Ovan redovisas den avsmalnande sökning 

jag utförde för att få fram de artiklar som använts i arbetet. De slutliga 11 st. har 
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granskats och 7 st. ytterligare sållades bort då de trots uppfyllda sökriterier visade sig 

vara irrelevanta för detta arbete. Irrelevansen berodde på att många av artiklarna hade 

ett avstamp i en företeelse som tillsammans med skiftarbete påverkade hälsan. De 

skadliga effekterna var således kopplade till något helt annat än skiftarbete (t.ex. 

rökning).  

 

 

Resultat 

 

Skiftarbete har visat sig inte bara vara skadligt för den personliga hälsan utan också 

på det sociala planet. Det i särklass största problemet med skiftgång där nattarbete 

förekommer är störd sömn och kraftig trötthet. Vidare så ökas risken att på sikt 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt mag- och tarmsjukdomar (Kecklund, G., 

Lowden, A., Axselsson, J., Åkerstedt, T & Sjökvist, E, 1998). Oregelbundna 

arbetstider leder inte heller sällan till förändringar i energiomsättningen bl.a. p.g.a. 

förändrade måltidsrutiner och val av kost. Det har visat sig att övervikt och fetma är 

vanligare hos dem som arbetar skift (Nyberg, M., Lindén, A-L & Lagnevik, M, 

2008). Vidare listar Nensén (2007) ytterligare problem som kan uppstå. Han tar upp 

problem som dålig fysisk form, nedstämdhet, irritation, familjeproblem och låg 

aktivitet på fritiden. 

 

Den sömn som varar under dagen efter t.ex. ett nattskift är oftast kortare än en 

nattsömn och ger inte samma återhämtning som den sömn vi får nattetid. Under 

nattarbete minskas i regel både vakenheten och handlingsförmågan successivt. Det 

har visat sig att personer som under natten utsätts för ljusa miljöer, ökad mängd ljud, 

temperaturväxlingar och/eller fått möjligheten till att ta en tupplur (minst 20min) har 

minskat sin trötthet och i högre utsträckning också kunnat bibehålla nivån av 

vakenhet. Dessa nattliga tupplurar har visat sig bestå av en djup sömn som inte bara 

reducerar behovet av sömn efter passet utan också hjälper kroppen att bibehålla den 

normala dygnsrytmen (Takeyama H., Kubo T & Itani T, 2005). 

 

Efter jämförelser mellan de som arbetar natt och de som inte gör det på samma 

arbetsplats har man efter en långtidsstudie märkt att risken för hjärtinfarkt varit 
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betydligt högre hos dem som arbetar nätter. Blodtrycket har också visat sig vara 

högre hos nattarbetare vilket enl. studien kan höra ihop med att nattarbetare generellt 

sett sover sämre. De som sover mindre än 6 timmar uppvisar en klar överrisk att 

drabbas av högt blodtryck och vid ännu mindre sömn ökar hela tiden den risken. 

Detta gäller inte bara nattarbetare utan alla som får för lite sömn (Kato K., Takahashi 

M., Aratake Y., Watanabe M., Sakata Y & Kojima R, 2008).  

 

Enlig Kogi (2005) är skiftande sömn- och arbetstider i kombination med stressfulla 

miljöer ett komplext problem som kan yttra sig som bl.a. försämrad förmåga att 

utföra arbetsuppgifter under natten och minskad förmåga till samarbete. Kogi (2005) 

menar vidare att det krävs flera insatser/åtgärder som ska samverka för att kunna 

minska de negativa resultat som kan drabba både arbetet och arbetaren. Den sömn 

och de trötthetsproblem som tagits upp tidigare som kan infinna sig såväl under som 

efter skiftarbetets arbetspass är i grunden ett resultat av att kroppens dygnsrytm blir 

störd. En genomtänkt planering av arbetspassens längd och hur de läggs är några 

åtgärder som har visat sig ge en stor positiv inverkan på hälsan för dem som arbetar 

oregelbundna tider. Att ha goda förutsättningar för sömn efter arbetspassen ger också 

kroppen möjlighet att återhämta sig efter att dygnsrytmen störts. Här följer ett antal 

faktorer som Kogi (2005) anser samverkar och påverkar individens tålighet till 

skiftarbete:  

 

 Klimatet på arbetsplatsen (organisationen, arbetstraditioner, fysiskt/psykiskt 

påfrestande, motivation, tillfredsställelse, möjlighet till rådgivning/samtal).  

 Arbetstiden (arbetsschema, övertid, antal nattpass, längd på passen)  

 Familjeförhållandet ( t.ex. antal barn och ålder på dessa, partnerns arbete, 

familjens inställning). 

 Sociala situationen (t.ex. stöd/uppskattning från vänner, intressen, delaktighet i 

föreningar/arrangemang).   

 Individuella olikheter i förmågan att klara av ständiga störningar av dygnsrytmen 

(t.ex. ålder, dag/kväll/natt- människa, hälsotillstånd och hur pass lätt/svårt 

personen har att somna och sova).  
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Dåliga utgångsvärden gör att de olika faktorerna tillsammans ger sämre resultat och 

förmåga att klara av skiftarbete. Detta resulterar i sin tur till att arbetsrelaterad stress 

uppkommer, vilken kan bli svårhanterlig om inte utgångsvärdena förbättras, vilket 

inte alltid är möjligt. Nensén (2007) tar också upp, som ovan nämnts, ålderns 

betydelse. Ju äldre en person blir desto svårare får personen att anpassa sig till 

skiftarbete och sömn under dagtid. Efter 40 års ålder bör en person inte övergå till 

skiftarbete. 

 

Arbetsschemamässigt tar Kogi (2005) upp flera olika åtgärder som kan underlätta 

skifttjänstgöringen. Föreslagna åtgärder är:  

 

 Flexibla scheman som kan individanpassas.  

 Inte arbeta för många timmar i sträck.  

 Försöka ta fler pauser i arbetet.  

 Att ersättare kan finnas tillgängliga så att en person med gott samvete kan få vara 

hemma när denne är sjuk eller av någon anledning måste avbryta ett pass 

(förstående arbetsgivare).  

 Varierande arbetsuppgifter. 

 

Eriksen C-A & Kecklund G (2007) utförde en studie där de undersökte hur hälsan 

påverkades då skiftschemat fick läggas av arbetarna (även längd på passen) 

respektive ett schema som inte kunde påverkas. Vidare analyserade de effekterna av 

många arbetsdagar i rad, långa arbetspass och flera växlingar mellan nattpass och 

arbetspass lagda under dagen. Undersökningen utgick endast från poliser (533st).  

 

Det visade sig att de som kunde styra sitt eget schema (den flexibla gruppen) tyckte 

det var betydligt bättre än ett fast schema. Denna grupp hade till skillnad från 

gruppen med fast schema generellt sett längre vila mellan passen och kortare pass 

vilket resulterade i att de arbetade fler pass för att få ihop timmarna. Det visade sig 

att den flexibla gruppen fick mer sömn i samband med samtliga pass (dag, kväll, 

natt), på lediga dagar fanns däremot ingen skillnad i sömn mellan grupperna. Det 

antogs att detta berodde just på att det var längre tid mellan skiften. Det fanns dock 

ingen skillnad mellan de olika grupperna gällande upplevd trötthet.  
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Eriksen C-A & Kecklund G (2007) tar vidare upp att även om inte grupperna skilde 

sig åt i hur de upplevde hälsan (sömn, vakenhet, välbefinnande) kan det i långa 

loppet ändock vara hälsosammare att arbeta kortare men fler pass. Detta grundar de 

på det faktum att med sömnbrist under längre tid följer en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes samt utmattningsrelaterade olyckor. Möjligheten till att 

kunna lägga sitt eget schema visade sig vara en faktor som underlättade 

skifttjänstgöringen (subjektivt). Den möjligheten kan leda till ett rikare socialt liv där 

bl.a. mer kvalitetstid kan ägnas åt familjen. 

 

Som tidigare tagits upp är mag- och tarmsjukdomar vanligare hos skiftarbetare och 

enligt Nensén (2007) är det hela 50 % vanligare. Då måltiderna kan ge omväxling i 

arbetet, har stor social betydelse och ofta kan motverka trötthet leder det också till att 

skiftarbetare ofta äter för mycket och dessutom av mat som inte passar sig vid udda 

tider på dygnet. Protein och fettrik mat är hårdsmält för kroppen och då kroppen går 

på sparlåga under natten, med en sänkt utsöndring av magens saltsyra och leverns 

gallsyra, kan sådan mat ta upp till 7h att bryta ner. Sådana påfrestningar kan leda till 

sura uppstötningar, magont och diarréer vilka kan bli kroniska om den nattliga kosten 

hålls under en längre tidsperiod.   

 

Mat under nattpassen ska i stort försöka undvikas men vid arbeten som är 

ansträngande och har hög energiomsättning samt under den senare delen av natten 

kan ett energitillskott behövas. Maten bör då bestå av långsamma kolhydrater som 

ger en jämn blodsockerhöjning och kroppen lätt kan bryta ner. Snabba kolhydrater 

och då särskilt i form av socker uppfattas ofta som uppiggande men det kan också 

bidra och/eller vara den utlösande faktorn för diabetes. Helst ska maten vara varm för 

att motverka att kroppstemperaturen sänks och man börjar frysa. En bra måltid 

nattetid kan vara lättsmält varm soppa med en frukt. Kaffe kan vara uppiggande men 

då det också påfrestar magen och är urindrivande bör man inte dricka mer än någon 

kopp under natten.  

 

De matrutiner man har under dagen ska också tillämpas då man arbetar natt. Detta 

innebär att frukost ska ätas innan man går och lägger sig, detta mål ska motsvara 

ungefär en tredjedel av det totala energitillskottet under dygnet. När man vaknar kan 
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lunch ätas och detta mål ska utgöra dygnets huvudmål. Att aktivera sig fysiskt har 

stor betydelse för kroppens funktioner och ökar tåligheten för skiftarbete. Fysisk 

aktivitet har stor positiv inverkan på kroppens energiförbränning, vakenhet, 

syreupptagningsförmåga, kroppstemperatur, vikt samt hjärt- och kärlfunktion 

(Nensén, B. 2007).  

 

 

Diskussion 
 

Med rätt kost på rätt tid minskar risken för mag- och tarmsjukdomar, sura 

uppstötningar, magont, diarréer, övervikt, fetma och dålig fysisk form. Kosten är 

således en viktig hörnsten men långt ifrån den enda stenen. För att kunna eliminera 

eller åtminstone reducera de påverkbara negativa effekter som kan uppkomma vid 

skiftarbete krävs reflektion även över hur det ser ut med familjeförhållanden, 

arbetsmiljö, sociala situationen, mängden sömn, fysisk aktivitet, arbetsschemats 

upplägg och sina egna individuella förutsättningar. Även om goda förutsättningar 

finns bör man ändock regelbundet göra hälsokontroller hos förslagsvis 

företagshälsovården för att uppmärksamma varningssignaler så som t.ex. högt 

blodtryck.  

 

Som Kogi (2005) tog upp så var det många faktorer som påverkade tåligheten för att 

arbeta skift t.ex. familjeförhållandet. Det Eriksen C-A & Kecklund G (2007) tog upp 

i sin studie gällande flexibla scheman visade att ett schema som arbetaren kan 

påverka kan gynna samvaromöjligheterna med familjen. Detta skulle då i sin tur 

underlätta skifttjänstgöringen och vara ytterligare ett argument varför det ska finnas 

individuellt anpassningsbara scheman.  

 

Fysisk aktivitet och dess positiva inverkan på kroppen som Nensén (2007) tar upp 

visar att bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas. Eriksen C-A & Kecklund G 

(2007) har ju också visat att dessa sjukdomar ökar vid sömnbrist. Har man svårt att få 

tillräckligt med sömn mellan passen är det således ännu viktigare att man håller sig 

fysiskt aktiv. I bakgrunden visar Nensén (2007) att synsättet har ändrats genom åren 

beträffande människans anpassningsförmåga att vara vaken och arbeta på udda tider. 
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Allt fler lagar och rekommendationer har växt fram och det verkar ändock som 

Sverige kommit en bra bit på väg gällande hälsoåtgärder i arbetslivet.  

 

Mina egna uppfattningar kring skiftarbete har innan detta arbete låst sig mycket kring 

kosten och i viss mån sömnen. I och för sig två viktiga aspekter som kan göra 

skillnad men ändock en bra bit från hela sanningen. Mina tidigare kunskaper om 

effekterna, t.ex. att sömnbrist kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, har varit 

begränsade. Resultatet har gett mig vidare kunskaper om konsekvenserna vilket lett 

till att jag tagit ämnet på större allvar. Motivationen, att själv påverka min tålighet för 

skiftarbete, har ökat. Jag kommer absolut att fundera kring det jag kan förbättra då 

jag arbetar skift i mitt kommande yrke. Sedan är det ju så att Arbetstidslagen och 

EU:s direktiv ska följas medan det mesta som tagits upp här är upp till var och en att 

värdera, ta till sig och leva efter.  

 

Om jag ska vara kritisk till arbetet så finns det några punkter att ta upp. Av de 4 

artiklar jag till slut fick fram var 3 av dessa från Japan. Det kan diskuteras om det 

finns skillnader mellan länderna som gör att vissa resultat från dessa artiklar blir 

missvisande (hur ser livet ut i övrigt, arbetsklimat, inställningar m.m.), vid 

kopplingar till Svenskt skiftarbete. De artiklar som använts har hämtats från en och 

samma artikelsida och självklart skulle sökningar på ytterligare sidor ha resulterat i 

fler relevanta artiklar, kanske med ännu bättre fakta. Vidare så har jag valt att ta med 

en källa från 1998 d.v.s. 11 år gammal. Jag har dock bedömt att denna källa varit 

aktuell även i dagsläget. Arbetet har inte närmare behandlat uppräknade 

konsekvenser och mer ovanliga konsekvenser har dessutom utelämnats. Det ser jag 

själv snarare som en styrka i just detta arbete då det blir lättläst och överskådligt. 

Enkelheten kan snabbt ge en grundläggande insikt i vad man som enskild arbetare 

bör/kan tänka på. Arbetet skulle kunna ha strukturerats upp ännu mer med fler 

underrubriker men då det kvantitetsmässigt inte är särskilt stort har jag inte funnit 

någon anledning till att göra så.  
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Slutsatser och förslag 

 

Det Kogi (2005) tar upp gällande arbetsschemat har redan introducerats med s.k. 

”tvättstugescheman” på många arbetsplatser i landet. Varje individ kan då lägga sitt 

eget schema och endast vara tvungen att göra mindre ändringar för att uppfylla 

max/min bemanningskvot. Det har också i och med arbetstidslagen blivit en 

strängare begränsning i arbetspassens längd. Fler pauser i arbetet kan som 

skiftgörande polis vara svårt att styra om det är mycket att göra, vilket det ofta kan 

vara på helgnätter. Genom att försöka fördela arbeten som är mer krävande psykiskt, 

fysiskt och tidsmässigt mellan patrullerna borde alla kunna få perioder under passet 

som är mindre krävande. De effektiva tupplurarna under nattpassen som Takeyama H 

& Kubo T (2005) tar upp känns svåra att införa hos polisen. På många andra 

arbetsplatser skulle det säkert kunna implementeras med gott resultat men inom 

polisen kan det nog t.o.m. vara olämpligt. Polisen ska ju arbeta för att vara mer 

synlig, arbeta förebyggande och har hela tiden möjligheten att aktivt söka efter 

arbetsuppgifter.  

 

Åtgärder som gäller själva arbetsplatsen och innehållet i arbetspassen kan såklart 

som enskild individ vara svårt och i vissa fall t.o.m. omöjligt att påverka. Har man 

tagit ställning och har en vision, en önskan, kan man i alla fall försöka påverka det 

som går att påverka. Dessutom skadar det ju inte att ha lite ”tyngd” bakom sina 

åsikter i form av t.ex. forskning. 

 

Kogi (2005) tar upp att den skadliga inverkan av skiftarbete är ett komplext problem 

där många faktorer måste vägas in. Det gäller faktorer såväl inom arbetet som 

utanför. När man är medveten om detta och insatt i vilka faktorerna är borde man 

kunna hitta de svaga länkarna hos sig själv och arbeta med dessa, en efter en. Det 

borde också vara i arbetsgivarens intresse att försöka hitta de bästa lösningarna då 

arbetsrelaterade olyckor och prestationsnedsättning är starkt knutet till skiftarbete.  
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