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Sammanfattning 
 
Studien har i samarbete med Norrmejerier i Umeå syftat till att undersöka hur skiftarbete 

påverkar hälsan. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ intervjustudie genomförts 

med ett urval bestående av produktionsledare samt skiftarbetare. Studien har baserats på tre 

huvudsakliga teman: fysisk och psykisk hälsa samt relationen arbete/fritid. Resultatet visar 

bland annat att det fysiskt sett finns en utbredd sömn- och dygnsproblematik som tenderar att 

övergå i psykisk ohälsa bland de som arbetar skift. Gällande förhållandet arbete och fritid 

finns en upplevelse av att befinna sig i otakt med omgivningen vilket påverkar sociala 

relationer negativt. Studien belyser även betydelsen av individuella förutsättningar i 

uppfattningen av skiftarbetets påverkan på hälsa.  
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1. Inledning 
	  

I ett samhälle som aldrig stannar upp och där produktionen är igång dygnet runt, krävs att 

människor arbetar i skift, det vill säga olika tider på dygnet. Detta är vanligt inom bland annat 

vårdsektorn, servicesektorn samt industrin, där de anställda ofta arbetar enligt ett rullande 

schema. I en arbetsmiljöundersökning publicerad av Statistiska centralbyrån och 

Arbetsmiljöverket framgick att 28 procent av alla kvinnor arbetar skift, medan motsvarande 

siffra för männen är 22 procent. Sett bland de som arbetar skift är unga överrepresenterade. I 

undersökningen framgick även att mer än hälften av alla kvinnor under 30 år hade arbetstider 

som avvek från vanligt dagtidsarbete (Stressforskningsinstitutet, 2010). En upplevd fördel 

med att arbeta skift är bland annat att det i allt högre grad möjliggör planering och 

organisering av egen tid (Ohayon et al., 2002). Tidigare forskning visar dock även en baksida 

av skiftarbete i form av ökad risk för typ-2 diabetes, hjärtinfarkt och cancer jämfört med 

arbete förlagd under dagtid. Skiftarbete är även förenat med en ökad risk för arbetsskador och 

olyckor. Att arbeta tider som avviker från vanligt dagtidsarbete påverkar även privatlivet och 

kan leda till att arbetstagaren upplever sig få för lite tid för familj och fritid. Ett sätt att minska 

risken för allvarliga sjukdomar och olyckor är att kombinera ett bra schema, samt en god 

arbetsmiljö med ett eget ansvar vad gäller sömn och livsstil (Archer et al., 2014). De negativa 

konsekvenser som uppstår på grund av oregelbundna arbetstider tvingar arbetsgivare att 

fundera över hur olika situationer kan hanteras, trots fortsatt skiftarbete.  

 

Norrmejerier i Umeå är en livsmedelsindustri där produktionen är igång dygnet runt. 

Produktionen styrs av efterfrågan vilket påverkar hur skiftscheman planeras. När 

skiftscheman ändras ges de anställda möjlighet att påverka, genom att föreslå schemaupplägg 

samt rösta på de olika alternativ som presenteras. I samband med detta har frågan om vad ett 

bra skiftschema är väckts bland arbetstagarna, sett ur ett hälsoperspektiv. En fråga som även 

Norrmejerier funderat på ur ett arbetsgivarperspektiv. Forskarna för denna studie har med 

utgångspunkt i detta fått i uppdrag av HR-avdelningen att undersöka detta å Norrmejeriers 

vägnar. 
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2. Syfte och frågeställningar 
	  

Syftet med studien är att förstå hur skiftarbete, i en bestämd kontext, kan påverka hälsa med 

fokus på den individuella upplevelsen. Här avses hälsa i vid mening, det vill säga fysiska, 

psykiska och sociala aspekter. Med utgångspunkt i den kunskapen syftar studien även till att 

undersöka hur skiftarbete kan planeras/organiseras för att på bästa sätt gynna en god hälsa på 

arbetsplatsen. 

       

Utifrån detta har forskarna för studien valt att arbeta med följande frågeställningar: 

 

●  Hur uppfattas skiftarbete, med fokus på upplevd hälsa? 

●  Finns det för- och nackdelar med de olika skiftformerna? 

●  Finns för arbetstagarna, med fokus på upplevd hälsa, ett optimalt skiftschema?  

 

3. Forskningsgenomgång 
 

Det finns en tydlig samstämmighet i forskningen kring skiftarbete och dess påverkan på olika 

hälsoaspekter. I linje med Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, visar European 

Union Labor Force Survey (EU LFS), att cirka 23 procent arbetar skift i Sverige idag. I 

förhållande till övriga Europa, där cirka 18 procent i snitt arbetar skift, är detta en relativt hög 

siffra. En studie gjord av Forsberg och Larsson (2012) bekräftar även att denna grupp är 

överrepresenterad av kvinnor och unga. EU:s arbetstidsdirektiv föreskriver minst elva 

timmars dygnsvila, eftersom det krävs minst elva timmar med tillräcklig sömn för normal 

återhämtning (Iseskog 2007). Många ligger under den gränsen, vilket är juridiskt tillåtet om 

annat avtal slutits. Ett avtal eliminerar dock inte problemen med kort dygnsvila. De negativa 

konsekvenser av skiftarbete och otillräcklig återhämtning som lyfts fram inom 

forskningsfältet är den fysiologiska och sociala problematiken. Kopplingen mellan skiftarbete 

och säkerhet samt människors olika förutsättningar att arbeta oregelbundna arbetstider är 

också faktorer som åskådliggörs. Många upplever även ett stort dilemma vad gäller 

möjligheten att påverka arbetstiden, att arbete ofta planeras in med kort framförhållning samt 

kort dygnsvila, delade pass, många arbetsdagar i rad och långa skift (Åkerstedt, Ingre, & 

Kecklund, 2012). Med anledning av detta finns skäl att undersöka hur skiftarbete kan planeras 

för att förebygga ohälsa. Nedan presenteras tre centrala områden gällande skiftarbete och 



3	  
	  

hälsa, fysisk och psykisk hälsa samt relationer till privatlivet. Stycket som behandlar 

skiftarbete och psykisk hälsa avslutas med en kortare redogörelse av begreppet kontroll-lokus. 

Detta kommer sedan att återkomma i diskussionen.  
 

3.1 Skiftarbete och fysisk hälsa  
Enligt Stressforskningsinstitutets rapport från 2010 som sammanfattar aktuell forskning inom 

ämnet skiftarbete och hälsa, framskrivs störd dygnsrytm och sömnproblematik som två 

viktiga faktorer som får negativ effekt på hälsan. Dygnsrytmen, även kallad den cirkadianska 

rytmen, är den period på 24 timmar som styr många av de fysiska och psykologiska 

funktioner som finns i kroppen (Nationalencyklopedin). Avvikelser i dygnsrytmen som strider 

mot de naturliga mönster som kroppen är anpassad för innebär således konsekvenser för hela 

kroppen (Stressforskningsinstitutet, 2010). Fysiologiskt sett finns följaktligen många fördelar 

med att arbete förläggs i symbios med dygnsrytmen (Knauth P, Hornberger S, 2003). Costa 

(1996) menar att skiftarbete bland annat kan ge negativa konsekvenser för dygnsrytmen på så 

vis att det rubbar sömn- och måltidsordningen. Detta visar sig ofta i form av en upplevelse av 

trötthet när det krävs att individen är pigg och vice versa. Detta kan i sin tur leda till 

försämrad arbetsprestation samt orsaka arbetsplatsolyckor och/eller sjukskrivningar (Ohayon, 

Lemoine, Arnaud-Briant, & Dreyfus, 2002). Med den kunskapen blir det tydligt att skiftarbete 

i form av nattarbete får direkt negativa konsekvenser för individen. Samtidigt är det viktigt att 

påpeka att förmågan att klara av att arbeta skift kan skilja sig avsevärt mellan olika individer. 

Mycket forskning har gjorts för att hitta faktorer som kan förklara de individuella 

skillnaderna, men utan tydliga resultat. Det som forskning har visat är att ett tydligt samband 

finns mellan ökad ålder och svårigheter att klara av skiftarbete (Stressforskningsinstitutet, 

2010). Studier vad gäller god fysisk kondition och huruvida detta får effekt på förmågan att 

klara av skiftarbete är ett relativt outforskat område. Den forskning som genomförts visar 

dock att en god fysisk kondition förbättrar förmågan att orka med skiftarbete (Härmä, 

Ilmarinen, Knauth, Rutenfranz & Hänninen, 1988).  

En studie av Ohayon et al (2002) visade att sjukfrånvaron under tolv månader var mer 

frekvent förekommande bland de som arbetade skift, jämfört med de som konsekvent 

arbetade dagtid. Det framkom dock även att andra faktorer kan påverka sjukfrånvaron, 

exempelvis försämrad sömnkvalitet, trötthet, stress, mängd dagsljus, hälsa och ålder. 

Huruvida dessa störningar orsakar fler sjukskrivningar i skiftarbetare är oklar, då tidigare 
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studier rapporterat motsägelsefulla resultat i detta avseende. Några studier utförda av samma 

forskarlag som ovan nämnts visade en lägre sjukfrånvaro bland skiftarbetare än bland de som 

arbetade dag, medan andra studier visade det motsatta. Det förekom en högre frekvens av 

sjukfrånvaro samt ett större antal besök hos företagshälsovården bland skiftarbetare än de som 

arbetar dagtid. En förklaring till detta motsägelsefulla resultat tros vara att de som har svårt att 

anpassa sig till skiftarbete övergår till att arbeta dagtid (Ohayon, Lemoine, Arnaud-Briant, & 

Dreyfus, 2002). I dagsläget är det vanligt att företagshälsovården ingriper när problem redan 

uppstått och då i rehabiliteringssyfte, trots att det finns vinning i att arbeta proaktivt genom att 

planera, övervaka och förebygga ohälsa (Koller, 1996). Intressant i sammanhanget blir då att 

ställa sig frågan vilken roll företagshälsovården bör ha. 

Resultatet i Ohayon et al., (2002) studie visade att mindre än hälften av deltagarna skulle 

fortsätta att arbeta skift, om de själva fick välja. De anställda som roterade mellan morgon och 

eftermiddagsskift hade större sömnsvårigheter än dagtidsarbetare. Bland annat hade fler svårt 

att somna och de förekom fler nattliga uppvaknanden som förvärrats i samband med 

förändring av skift. De som arbetade morgonskift sov i snitt cirka en timme kortare, än när de 

arbetade eftermiddagsskift. Även de som arbetade natt sov mindre, men skillnaden mellan att 

arbeta natt eller skift var inte lika stor som mellan dag- och eftermiddagsskift. Förklaringen 

till detta tros ligga i att det är svårare att gå från eftermiddag-/nattskift till förmiddagsskift, än 

tvärtom (Ohayon, Lemoine, Arnaud-Briant, & Dreyfus, 2002). I en studie gjord på roterande 

treskiftsarbetare framkom att en senareläggning av skiftbytestiden mellan natt- och 

morgonskift gynnade sömnen. Att flytta fram skiftbytet från klockan 06.00 till klockan 07.00 

förlängde sömnen före morgonskiftet med 30 minuter (Rosa, Härmä, Pulli, Mulder & 

Näsman, 1996).  

3.2 Skiftarbete och psykisk hälsa  
Till skillnad från sambandet mellan skiftarbete och fysisk hälsa, har förhållandet mellan 

psykisk hälsa och skiftarbete systematiskt studerats i betydligt mindre skala. Det finns därför 

en stor kunskapsbegränsning inom området (Costa, 1996). 

Studier visar att skiftarbete kan leda till allvarliga konsekvenser så som ångest, depression och 

kronisk trötthet (Costa, 1996). Detta kan till exempel uppstå på grund av höga arbetskrav 

kombinerat med låga möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter och/eller arbetstempo. Det 
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kan också uppstå på grund av en obalans mellan den (egna) upplevda arbetsinsatsen och den 

belöning som insatsen ger. En diskussion som går i linje med Vrooms (1964) 

förväntningsteori. Som tidigare nämnts, är upplevelsen av arbetssituation givetvis individuell. 

Förhållanden kan för vissa individer verka som patogener, det vill säga ökar risken för ohälsa 

medan de för andra kan verka som salutogener, vilket innebär att individen blir 

motståndskraftig i situationer som annars skulle kunna leda till ohälsa (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013).  

I en studie av Virtanen et al. (2012) framkom att de som arbetar långa pass (elva timmar eller 

fler per dag) riskerar att i högre utsträckning drabbas av allvarlig depression, jämfört med de 

som arbetar sju-åtta timmar per dag. Detta oberoende sociodemografiska variabler så som 

livsstil och arbetsrelaterade faktorer. Trots detta faller många som arbetar skift för lockelsen 

att komprimera arbetstider för att utöka de förväntade sociala fördelarna. Detta innebär i 

praktiken att arbetstagare planerar in många och långa arbetsdagar i följd med kort vilotid 

emellan (Åkerstedt, Ingre, & Kecklund, 2012). 

 

Kontroll-locus  

Begreppet kontroll-lokus myntades av Julien B. Rotters (1966) och handlar om hur människor 

upplever möjligheten att kontrollera utfallet av sina egna handlingar. Inom detta begrepp talas 

om yttre och inre kontroll-lokus. Yttre kontroll-lokus innebär att människor tenderar att 

betrakta det som sker som någonting de själva inte kan kontrollera till exempel slumpen, ödet 

eller individens personlighetsdrag. Inre kontroll-lokus handlar om individers egna upplevelser 

av att själv kunna styra över det som händer genom egna val och handlingar. Upplevelsen av 

kontroll kan således existera inom eller utom individen och beroende på den situation 

personen befinner sig i (Røkenes & Hansson, 2012). Kopplat till arbete får känslan av inre 

kontroll positiva effekter för självförtroende och minskar därmer risken för oro och 

depression, någonting som är högre hos personer med en känsla av yttre kontroll (Bratton et 

al, 2010).  

3.3 Skiftarbete och relation arbete/familj 
I Ohayons et al., (2002) studie presenterades upplevda fördelar med att arbeta skift. Dessa var 

bland annat att i högre grad kunna planera och organisera sin tid, vilket framförallt var 

positivt för de med familj. Andra menade att det inte fanns några fördelar med att arbeta skift. 

De nackdelar som framkom i studien var bland annat de negativa effekterna på hälsan samt 
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äktenskap/familj. Vissa deltagare i studien upplevde att de hade mindre fritid än de som 

arbetar dagtid, samt att skiftarbete påverkade deras sociala liv negativt. I jämförelse med de 

som arbetar dagtid spenderar skiftarbetare mindre tid med familjen, vilket bland annat leder 

till en sämre sammanhållning (Koller, 1996). Enligt Staines och Pleck (1986) leder det till att 

sambon/partnern till skiftarbetare är mer engagerad i sysslor kopplade till familjen så som 

hushållsarbete, vilket leder till en ökad konflikt mellan arbete och familjeliv. Barnes-Farrell et 

al. (2008) menar att den ökade konflikten till stor del kan härledas till skiftarbete, då det leder 

till att personen som arbetar skift är frånvarande från familjeförpliktelser. Omvänt har studier 

visat att ett socialt stöd från familj och vänner samt från medarbetare och chefer, kan vara ett 

viktigt bidrag till individens anpassning till skiftarbete (Vogel, Braungardt, Meyer, & 

Schneider, 2012). 

För att underlätta förståelsen av resultat, analys och medföljande diskussion följer nedan en 

presentation om företaget där studien ägt rum. 

 

4. Om företaget 
 

Studien är genomförd vid Norrmejerier i Umeå. De anställda som arbetar skift på mejeriet har 

vid produktionsförändringar erbjudits att delta i dialogen gällande utformningen av 

skiftschema. I samband med detta väcktes frågan vad ett bra skiftschema är bland 

medarbetarna, sett ur ett hälsoperspektiv. Med anledning av detta kommer undersökningen att 

fokusera på hur skiftarbete kan påverka den upplevda hälsan samt hur skiftscheman kan 

planeras/organiseras för att gynna hälsa.  

 

Norrmejerier är en ekonomisk förening som idag ägs av cirka 550 bönder spridda i 

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Norrmejerier bildades 1971 av Västerbottens 

Södra, Skellefteortens och Lappmarkens mejeriförening. Dessa slogs 1991 ihop med 

Norrbottens Läns Producentförening och sedan 2011 är även alla mjölkbönder från 

Ångermanland medlemmar i föreningen. Varje år förädlas drygt 200 miljoner kilo mjölk på 

mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mjölkprodukter så som mjölk, fil, grädde, ost 

med mera. Kända varumärken är exempelvis Västerbottensost, Verum, Gainomax och 

Fjällfil.  Norrmejerier sysselsätter cirka 480 anställda och omsätter cirka 1,9 miljarder kronor 

per år (Norrmejerier).   
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Organisationsbeskrivning 
 

 
Figur 1. Organisationsschema Norrmejerier 

 

4.1 Skiftschemaupplägg 
	  
På Norrmejerier finns både kontinuerliga och diskontinuerliga skiftformer. Att arbeta 

kontinuerligt innebär att avdelningen bemannas dygnet runt, medan diskontinuerliga skift 

innebär att delar av dygnet är obemannat.  

Kontinuerligt 3-skift innebär att personal i snitt arbetar 36 timmar/vecka. Dessa timmar är 

fördelade på åtta-tolvtimmarspass. Utifrån ett rullande schema på fyra-sex veckor arbetar de 

förmiddag, eftermiddag, natt, för att sedan börja om med att arbeta förmiddag igen. Mellan 

övergången från förmiddag till eftermiddag, eftermiddag till natt samt natt till förmiddag har 

de anställda på vissa avdelningar två-fyra lediga dagar. Andra avdelningar kan till exempel gå 

direkt från eftermiddag till att arbeta natt, utan ledighet mellan bytet. 

 

Diskontinuerligt 3-skift innebär att personal i snitt arbetar 38 timmar/vecka. Dessa timmar är 

fördelade på sex-tolvtimmarspass. Utifrån ett rullande schema på fyra-sju veckor arbetar de 

förmiddag, eftermiddag, natt. Likt kontinuerliga 3-skift har de anställda ett antal dagars 

ledighet mellan skiftövergångarna. På en avdelning har de anställda en ledig vecka i månaden, 

vilket innebär att fyra veckors arbetstid är förlagd och utförs på tre veckor (Se bilaga 1).  
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Bland de som arbetar skift på mejeriet kan arbetsuppgifterna innebär allt från truckkörning på 

lagret till övervakning av produktionsflödet över till styrning av den maskinella utrustningen 

med mera. Fördelningen mellan skiftarbetstjänster och dagtidstjänster bland de som arbetar 

skift är 105 respektive 52.  

5. Metod  
Utifrån studiens syfte att undersöka hur skiftarbete påverkar hälsa, beskrivs i följande avsnitt 

forskarnas metodval. Inledningsvis presenteras hur information processats fram, följt av 

tillvägagångssätt för datainsamling och urval. Vidare presenteras den tillämpade 

intervjuguiden, databearbetningsmetod, studiens trovärdighet samt de etiska aspekter som 

beaktats.  

5.1 Informationssökning  
För att finna information som svarar mot syftet i studien, har en rad olika sökvägar använts 

med utgångspunkt från Umeå universitetsbibliotek. Exempelvis har databaserna Ebsco, Web 

of Science, PubMed samt Google scholar använts. För att ringa in området skiftarbete och 

hälsa har referenslistor från liknande arbeten fungerat som verktyg för att hitta ytterligare 

relevant forskning. Söktermer som använts är bland annat: shiftwork, inconvenient working 

hours, manufacturing, HR, HRM, unsocial working hours, health, work enviroment med 

mera.  

 

Under sökprocessen framkom att en engelsk motsvarighet till skiftarbete var svår att ringa in. 

Detta ledde till att alternativa begrepp undersöktes utan framgång. När begreppet shiftwork 

användes, ledde det till informativa och relevanta träffar. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att ett en stor del av den ledande forskningen inom detta område bedrivs av svenska 

forskare. Således kan shiftwork ses som ett vedertaget begrepp inom forskarvärlden, även om 

det inte finns en direkt motsvarighet i det engelska språket.  
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5.2 Datainsamling 
Syftet med studien har varit att undersöka hur skiftgående arbetare på Norrmejerier påverkas 

av skiftarbete sett ur ett hälsoperspektiv. Då liknande undersökningar inte genomförts tidigare 

på arbetsplatsen och fokus låg på att studera upplevelser av hur skiftarbete påverkar hälsa, har 

en induktiv och explorativ ansats till forskningsfrågan tillämpats. Av den anledningen har 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Genom detta metodval ges möjlighet för 

respondenterna att uttrycka sina upplevelser och tankar gällande det som studeras (Kvale & 

Brinkman, 2014). Intervjuerna med skiftarbetare genomfördes på mejeriet, där tanken var att 

möta respondenterna i deras miljö och därigenom skapa ett tryggt och naturligt samtalsklimat. 

Som komplement till de individuella intervjuerna med skiftarbetarna, genomfördes även en 

fokusgruppsintervju med produktionsledare för att åskådliggöra ämnet i ett vidare perspektiv. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är fokusgruppsintervjuer en lämplig metod då forskarna 

vill synliggöra spontana, målande och emotionella uppfattningar. Ett alternativt metodval 

hade varit att genomföra en enkätstudie, en metod som skulle kunna generera en stor mängd 

data på relativt kort tid (Svenning, 2003). Då syftet inte var att generalisera resultatet, utan 

snarare mer djupgående studera de anställdas egna upplevelser på denna specifika arbetsplats, 

lämpade sig intervjuer bäst.	  

 

Att ge tillräcklig information om studiens syfte är en central del i att bedriva forskning (Kvale 

& Brinkman, 2014, Patel & Davidsson, 2011). Detta har uppnåtts genom ett nära samarbete 

mellan forskarna och HR-avdelningen på Norrmejerier, som kunnat ge information om 

studien och dess syfte till de berörda. Forskarna har även vid intervjutillfällena upprepat syftet 

med studien för respondenterna, för att försäkra sig om att de etiska aspekterna kopplade till 

forskningsprojekt uppfyllts. För att underlätta resultat och analysarbetet har intervjuerna 

spelats in, med godkännande från deltagarna. Fördelen med att spela in istället för att 

anteckna, var att det underlättade för forskarna att lyssna och närvara under intervjuerna, samt 

att det minimerar risken att viktig information försummas (Trost, 2010). 

 

Under fokusgruppsintervjun med produktionsledarna samt de individuella samtalen med 

skiftarbetare deltog båda forskarna. En forskare agerade som moderator och presenterade 

upplägget för samtalet samt vilka teman som skulle behandlas. Den andra forskaren fanns 

med i syfte att ställa lämpliga följdfrågor och fånga upp olika nyanser i samtalet. En risk med 

att båda forskarna deltog, framförallt i de individuella samtalen, var upplevelsen av ojämn 
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maktbalans. Med detta i åtanke betonade forskarna intentionen med studien, att motverka 

ohälsa i samband med skiftarbete samt anledningen till att båda forskarna deltog.     

 

5.3 Urval 
Norrmejerier bedriver verksamhet i Umeå, Luleå, Burträsk samt Lycksele. Urvalet utgjordes 

av anställda på Umeå mejeri, en avgränsning med hänsyn till tid och ekonomiska aspekter. I 

samarbete med HR-avdelningen gjordes ett bekvämlighetsurval för att finna tillgängliga 

respondenter till fokusgruppsintervjun. Urvalet bestod av fyra respondenter som alla 

representerade en avdelning var, varav en var kvinna. Denna urvalsmetod valdes med hänsyn 

till produktionen och tillgänglighet av deltagare. Ett slumpmässigt urval hade försvårat 

möjligheterna att finna fyra produktionsledare för deltagande till en fokusgruppsintervju, då 

det sker under respondenternas ordinarie arbetstid. Den höga arbetsbelastningen lämnade 

inget utrymme att oplanerat delta i en fokusgruppsintervju. Med HR-avdelningens hjälp 

kunde produktionsledare avsätta tid till studien. 	  

 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes även tio individuella intervjuer med 

anställda som arbetat såväl kontinuerliga som diskontinuerliga skift varav två var kvinnor och 

resten män. Åldersspannet bland respondenterna varierade mellan 25-65 år. Könsfördelningen 

bland respondenterna var ojämn, men då fokus för studien inte ligger i att identifiera 

könsskillnader har någon större vikt inte lagts vid detta. Intervjuerna utfördes på mejeriet 

inom loppet av tre dagar, under pågående arbetstid. Informanterna valdes bland de som 

arbetade dessa dagar, med fokus på individer med erfarenhet av såväl kontinuerligt som 

diskontinuerligt 3-skiftarbete. Urvalet bestod således av deltagare som inte valts ut i förväg. 

Inför intervjuerna diskuterades alternativa urvalsmetoder, men valet begränsades av 

produktionsmässiga skäl. 

 

5.4 Intervjuguide  
Inför intervjuerna skapades en halvstrukturerad frågemall, där hälsa delades upp i tre olika 

teman (se bilaga 2). Med inspiration från den nationella folkhälsoenkäten 

(Folkhälsomyndigheten) definierades hälsa utifrån fysisk hälsa (exempelvis sjukdomar, 

kroppsliga besvär eller skador), psykisk hälsa (exempelvis stress, oro, nedstämdhet, trötthet) 

samt psykosocial hälsa (exempelvis möjligheten att kombinera skiftarbete med sociala 

relationer med vänner/familj). Under intervjuerna benämndes psykosocial hälsa som relation 
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mellan arbete och fritid, i syfte att konkretisera begreppet för informanterna. Valet föll på 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor, då det dels ger möjlighet för forskarna att 

ställa lämpliga följdfrågor samt för respondenten att svara utifrån egna upplevelser (Kvale & 

Brinkman, 2014). De teman som valdes för intervjuerna var desamma för både 

produktionsledare och skiftarbetare, för att skapa kontinuitet och stringens och därigenom 

säkerställa validiteten i studien. Det som skiljde frågemallarna åt var att frågorna till 

produktionsledarna fokuserade på samlade upplevelser av anställdas hälsa, medan frågorna till 

de som arbetar skift riktades direkt till individen. Intervjuerna inleddes även med hänsyn till 

respondenternas olika roller (produktionsledare/skiftarbetare) och fick därmed olika karaktär. 

Samtliga intervjuer avslutades med möjlighet för respondenterna att göra tillägg eller ställda 

frågor om studien.  

   	   	   	    

5.5 Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades som ett led i att underlätta analysarbetet. I linje med Starrin och 

Renck (1996) skedde transkriberingen löpande allt eftersom intervjuerna genomfördes. 

Tyngdpunkten låg vid att i berättelserna identifiera centrala delar i upplevelsen av att arbeta 

skift samt hur det påverkar hälsan. Denna metod benämner Kvale och Brinkmann (2014) som 

meningskoncentrering, vilket innebär att datamaterialet reduceras och kategoriseras och ger 

således en tydligare överblick av materialet. Transkriberingarna bearbetades följaktligen 

genom att talande avsnitt identifierades och koncentrerades, för att vidare kategoriseras in i 

studiens teman: fysisk och psykisk hälsa samt relation arbete/fritid. Vidare identifierades 

likheter och skillnader i upplevelsen av skiftarbetets påverkan på hälsa, samt för- och 

nackdelar med de olika skiftgångarna. I genomgången av resultatet gjordes inga skillnader i 

uppfattningar om skiftarbete mellan produktionsledare och skiftarbetare, då det inte föll inom 

ramen för studiens syfte och inga större skillnader identifierats mellan grupperna.  	  

 

5.6 Trovärdighet 
Studien genomfördes på uppdrag av Norrmejerier, där en av forskarna under föregående 

termin genomfört sin praktik och därigenom erbjudits uppsatsuppdraget. Under planeringen 

av denna studie formades syftet tillsammans med HR-avdelningen. Resultatet av studien var 

inte avsett att generaliseras. Målet var snarare att skapa värde genom att studera ett område av 

stor vikt för uppdragsgivaren, samtidigt som ämnet intresserade forskarna. 	  
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Upplevelsen av att arbeta skift samt vilken effekt det får på hälsan, är något som forskarna 

själva personligen inte upplevt. Därför var det av särskilt stor vikt att inför uppdraget läsa på 

om aktuell forskning inom ämnet, för att skapa sig en teoretisk förförståelse (Bryman, 2011). 

Avsaknaden av den egna erfarenheten kan som forskarna ser det ses som fördelaktigt, då det 

minskade utrymmet för förutfattade antaganden.  

 

5.7 Etik 
Inledningsvis informerades deltagarna om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att 

de hade rätt att avbryta sin medverkan när helst de önskade. Detta i linje med 

informationskravet. Respondenterna informerades även om hur datamaterialet ämnades 

användas samt att det som framkom under intervjuerna inte skulle presenteras på sådant vis 

att de kunde härledas till enskilda deltagare. Det tydliggjordes även att resultatet endast 

ämnades användas till denna studie (Bryman, 2011). Då ämnet tangerade att beröra 

förhållanden utanför arbetet som kan vara av privat karaktär, var det av stor vikt att forskarna 

reflekterade över detta och hanterade informationen med finkänslighet (Kvale & Brinkman, 

2014).      
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6. Resultat 
	  

Mejeriets planering styrs till största del av omvärldens krav på färska produkter, vilket gör 

skiftarbete oundvikligt. Med utgångspunkt i detta har intervjuer genomförts med syfte att 

undersöka upplevelsen av att arbeta skift. Resultatet nedan presenteras i de tre teman som 

intervjuerna var uppbyggda kring: fysisk hälsa, psykisk hälsa samt relation arbete och fritid. 

Detta med anledning av begreppet hälsas vida omfattning. Genom denna uppdelning belyses 

frågeställning ett, det vill säga hur skiftarbete uppfattas med fokus på upplevd hälsa. Även 

individuella faktorer illustreras nedan, vilket åskådliggör frågeställning två och tre. Då 

intervjuer genomförts med såväl produktionsledare som skiftarbetare, kommer de åsikter som 

går i sär att betonas.  

 

Efterfrågan på färska mejeriprodukter har lett till att mejeriets planerade produktion styrts om 

för att möta handlare och kunders krav, samt stå sig konkurrenskraftigt. I praktiken innebär 

detta att maskinerna startas redan under natten, för att kunna leverera varor på morgonen. 

Detta begränsar de anställdas möjlighet att påverka hur arbetsschemat förläggs. När 

efterfrågan på olika varor förändras, anpassas produktionen och således skiften därefter. I 

samband med detta får de anställda möjlighet att inverka på planeringen av det nya 

schemaupplägget. De anställda ställer sig positiva till möjligheten att påverka, även om den 

demokratiska omröstningen i praktiken innebär missnöje för vissa.  

 

6.1 Fysisk hälsa och skiftarbete 
	  
En gemensam uppfattning vad gäller skiftarbete i förhållande till fysisk hälsa, var känslan av 

att det är tyngre att arbeta skift ju äldre den anställde blir. Det tycks även vara problematiskt 

att anpassa rutiner för sömn och återhämtning. Skiftarbete leder i stor utsträckning till 

sömnstörningar, vilket genererar en känsla av trötthet bland de anställda. Att sova på andra 

tider än natten är inte möjligt för alla och kvaliteten på sömnen försämras. Detta leder till att 

skiftarbetare känner sig pigga när de borde sova och vice versa. Omfattningen på 

sömnproblematiken skiljde sig dock avsevärt mellan informanterna. Vissa påverkades i 

mycket liten grad, medan andra tvingades använda sömntabletter. Biverkningar av bristande 

sömn är bland annat en känsla av seghet, yrsel, illamående, huvudvärk, irritation och stress 

som anses gå ut över omgivningen. Magbesvär på grund av förändrade måltidsrutiner samt 

användning av sömntabletter framkom också bland respondenterna. Bristen på sömn och 
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återhämtning visade sig bland annat i frånvaron av fysisk aktivitet utanför arbetet. I samband 

med ökade sömnbesvär vände sig respondenter till företagshälsan för att få stöd och råd, något 

de upplevde att de inte fick. De informanter som inte ansåg sig ha problem med sömn, såg 

snarare skiftarbete som en fördel då det frisatte tid till att exempelvis hinna med privata 

ärenden och fysisk aktivitet mellan skiften. Att inte alltid arbeta på samma tider sågs av vissa 

respondenter som motiverande, då det gav en variation i arbetet. På frågan om fördelar med 

att arbeta oregelbundna arbetstider, svarar en skiftarbetare följande: 

 

Variationen i arbetet [läs: med 3-skift] och att man får lite kortare  

veckor och lite mer pengar. Så det gillar jag bäst med de här tre  

[läs: 2-skift, 3-skift, dagtid] formerna. 

 

Resultatet visar inga skillnader gällande hur fysisk hälsa påverkar skiftarbete sett till ålder och 

kön.  

 

6.2 Psykisk hälsa och skiftarbete 
 

Bland de respondenter vars sömnproblem upplevdes mer omfattande, övergick det många 

gånger till en psykisk problematik. Känslan av att alltid vara trött, även utanför arbetet och 

under längre sammanhängande ledighet framkom hos många. En skiftarbetare illustrerar detta 

på följande vis:  

 

Jag kommer hem utbränd och trött [...] de eftermiddagar som man är 

ledig, tar jag gärna en promenad eller göra någonting men ibland kan 

jag inte det. Jag känner mig för trött. Jag vill bara vila hemma. Ibland 

följer jag med min fru till affären. Men det blir inte så mycket motion.  

 

Kraven på individen var beroende av när under dygnet skiftet var förlagt, arbetspassets längd 

samt arbetsuppgiftens ansträngningsgrad. Att arbeta långa nattpass anses vara mycket 

påfrestande och kunde således påverka kvaliteten på produktionen. En produktionsledare 

beskriver detta på följande vis: 
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Nej man märker ju att det går ut över produktionen också. På kvalitén av 

det arbete som de utför. Ett 12-timmarspass, då orkar de inte lösa några 

problem och man försöker “bara vara” och att det ska ta slut. Jag 

märker ju att de är jättetrötta när man möter dem på morgonen och de 

har jobbar 12 timmar natt. Man får inte mycket respons utan det är, “nu 

sover jag fast att jag står”.   

 

Många och långa pass i rad upplevdes av ett flertal respondenter som psykiskt påfrestande och 

många beskrev det som en gruvsam känsla. Vissa skiftlag arbetar upp till 70 timmar på en 

vecka, vilket innebär en enorm påfrestning. En förkylning kan i det läget räcka för att den 

anställda inte ska orka med sina arbetspass och därför sjukanmäler sig. Många respondenter 

upplevde det extra mentalt slitsamt att arbeta helg, då de flesta andra är lediga.  

 

De skiftformer som innebär en koncentrerad arbetsbörda följt av en längre sammanhängande 

vila, upplevdes av vissa respondenter som en känsla av stress. Ett flertal respondenter 

beskriver sitt arbete som en lång väntan på ledighet. Den uppbyggda förväntningen på 

ledigheten kan generera en påtaglig stress och därigenom få motsatt effekt. Den upplevda 

känslan av stress riskerar således att ta över ledigheten och hämma återhämtningen och 

inplanerade aktiviteter. Andra beskriver ledigheten som viktig för underhåll av sociala 

relationer och intressen som tvingats åsidosättas till förmån för arbetet. Skulle den anställde 

till exempel bli sjuk eller tvingas ställa in sina planer på grund av dåligt väder blir besvikelsen 

total.   

 

Öppenheten gällande de anställdas upplevelse av hur de påverkas psykiskt av att arbeta skift, 

skiljer sig åt mellan respondenterna. Bland produktionsledarna uttrycks en känsla av att 

medarbetare döljer sin ohälsa så långt det är möjligt, medan de som arbetar skift själva 

beskriver ett mer öppet klimat.  

 

6.3 Relation arbete/fritid  
	  
Att de anställda upplever skiftarbete olika beror till stor del på vilken livssituation de befinner 

sig i. Yngre och medarbetare som inte har familj ser många fördelar med att arbeta skift, till 

exempel att det genererar en bra lön. Anställda som befinner sig i småbarnsfasen är den grupp 

som främst uttryckt sitt missnöje med skiftarbete. Eftermiddagsskiften innebär störst 



16	  
	  

belastning på livspusslet, och leder till att en stor del av arbetsbördan på hemmaplan landar på 

partnern. Det innebär också att den anställde knappt hinner träffa sin familj på en hel vecka. 

De med små barn kan inte alltid styra över antalet sovtimmar mellan arbetspassen. Åsikten är 

att skiftarbete inte är ett alternativ för ensamstående föräldrar. Problemet med att få ihop 

livspusslet minskar dock ju äldre barnen blir. Många beskriver vidare en svårighet med att 

ställa om mellan skiftbyten, till exempel att gå från nattskift till förmiddagsskift i takt med att 

de blir äldre. En längre återhämtning är nödvändig jämfört med när de var unga. 

Påfrestningarna av att arbeta skift sägs många gånger gå ut över den närmsta familjen.   

 

Samtliga respondenter uttryckte en upplevelse av att vara osynkad med sin omgivning. 

Skiftarbete innebär ofta att den anställde arbetar medan partner och vänner är lediga och vice 

versa. Detta får konsekvenser för det sociala umgänget, en skiftarbetare säger: 

 

Ja det påverkas ju. Du är ledig då andra jobbar och så jobbar du då andra 

är lediga så du tappar mycket med kompisar och sådär. Det är ju också 

negativt. De slutar ringa för de vet att "Nej men han jobbar ju".  

 

Ett flertal respondenter uttryckte även att skiftarbete begränsar utrymmet och utövandet av 

fritidsintressen kopplat till förenings-/medlemsaktiviteter. Fördelen med att arbeta skift är å 

andra sidan den längre sammanhängande ledigheten som frisätter mycket tid för familj och 

fritidsintressen.   

 

Den skiftvändning som upplevs svårast sägs vara bytet från nattskift till förmiddagsskift. 

Problemet är att få ihop tillräckligt många timmars sömn. Många respondenter upplever en 

oerhörd trötthet under denna omställningsperiod, vilket ofta påverkar orken att göra något 

aktivt på fritiden. Under intervjuerna framkom tydligt att en viktig faktor för att klara av 

skiftarbete är det egna ansvaret. Att vara noga med kosthållningen och motionera samt 

anpassa sin dygnsrytm till schemat ansågs vara avgörande faktorer för välmåendet. Ett 

ansvarstagande som de äldre på mejeriet upplevdes vara bättre på att hantera. 
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6.4 Individuella förutsättningar och skiftarbete  
	  
Det finns en tydlig samstämmighet gällande individuella förutsättningar, exempelvis när det 

kommer till skiftarbete och sömn. Respondenterna anser att en anställd som får problem med 

sömnen på grund av skiftarbete bör söka sig en dagtidstjänst. För en del anställda som idag 

arbetar dagtid, skulle en omläggning till skift innebära att de söker sig en annan arbetsgivare. 

En anledning till detta är bland annat farhågorna om de allvarliga sömnproblemen i samband 

med skiftarbete.    

 

På frågan vilka faktorer som är centrala för att kunna arbeta skift, svarar majoriteten av 

respondenterna att en aktiv livsstil samt en planerad kosthållning har stor betydelse. Det 

framkom från en respondent att denne fått mycket hjälp med planering av kost och sömn efter 

att ha lyssnat på en föreläsning inom ämnet som Norrmejerier arrangerat.   

 

Resultatet har visat att det finns såväl fördelar som nackdelar med alla skiftformer som berörts 

under intervjuerna. Det finns således inget schema som är optimalt för samtliga arbetstagare. 

2-skift ansågs positivt då det enbart innefattar förmiddag- och eftermiddagspass, vilket 

innebär att den anställde inte arbetar långa 12 timmarspass, natt eller helg. Detta medför även 

mindre omställningar mellan skiften, samt att det sociala livet inte påverkas i stor 

utsträckning. Fördelen med att arbeta diskontinuerligt 3-skift var fördelningen mellan arbete 

och ledighet. Att arbeta färre dagar men långa pass, följt av täta ledighetsperioder skapade en 

minskad trötthetskänsla som i sin tur inte krävde lika lång återhämtning. Nackdelen med 3-

skift var nattarbetet. Att arbeta kontinuerligt 3-skift innebär att de anställda arbetar på dygnets 

alla timmar. Det positiva med detta beskrivs som variationen i arbetet, den längre 

sammanhängande ledigheten samt lönen. Många anser det dock påfrestande att arbeta långa 

veckor, nätter och helger. Det påverkar även i stor utsträckning det sociala livet negativt. 

Oavsett skiftform anses eftermiddagspassen som mest besvärliga, då det till störst del 

påverkar det sociala umgänget med familj och vänner. Vidare underlättar regelbundenhet i 

schemaläggning planeringen av fritid. Nattarbete upplevs alltid fysiskt påfrestande och 

vanskligt, då det innebär en ökad olycksrisk i och med att det strider mot den biologiska 

dygnsrytmen.      
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7. Analys 
	  

Följande avsnitt behandlar studiens empiriska datamaterial i relation till aktuell forskning. 

Analysen presenteras utifrån de frågeställningar som undersökningen baseras på och 

fokuserar på de kvalificerade slutsatser som identifierats.    

 

7.1 Hur uppfattas skiftarbete, med fokus på upplevd hälsa? 
	  
Resultatet av studien har visat på en tydlig stereotyp gruppindelning bland de som arbetar 

skift, här benämnda som “de aktiva” och “de inaktiva”. Den aktiva gruppen består av 

skiftarbetare med en fysiskt aktiv livsstil, som månar om att hitta en hållbar struktur gällande 

kost, sömn och fysisk aktivitet. Den aktiva skiftarbetaren är generellt sett mån om att äta 

hälsosamt och regelbundet, planerar sömnen efter arbetet även under ledigheten i samband 

med skiftomställningar. Att träna regelbundet är också prioriterat för den aktiva 

skiftarbetaren. Den inaktiva gruppen består av skiftarbetare med en mer inaktiv livsstil, där 

planering och framförhållning gällande kost, sömn och fysisk aktivitet ofta uteblir. I den 

fysiskt aktiva gruppen ansågs skiftarbete som en fördel för att kunna leva det aktiva liv de 

önskar. Skiftarbetet frisätter till exempel tid mitt i veckan för träning. Detta resultat går i linje 

med Ohayon et al., (2002) studie. En positiv effekt av fysisk aktivitet är känslan av ett bättre 

allmänt hälsotillstånd samt en minskad trötthetskänsla. Skiftarbetare i den inaktiva gruppen 

motiverades till stor del av den ekonomiska utdelningen som arbete på oregelbundna tider ger, 

samt den längre sammanhängande ledighet som skiftupplägget medför. En konsekvens av den 

inaktiva livsstilen är bland annat en ökad känsla av trötthet. Tröttheten leder till bristande ork 

för fysisk aktivitet, vilket i sin tur leder till än mer trötthet och en ond spiral har skapats. 

Resultatet visar även att det egna ansvaret över arbetssituationen och livet vid sidan om har 

stor betydelse för förutsättningar att arbeta skift. Ansvarskänslan tycks öka med stigande 

ålder. Dessa uppfattningar återfinns i den aktiva såväl som den inaktiva gruppen och kan vara 

ett resultat av att de som inte tagit ansvar succesivt tvingats söka sig andra tjänster.     

 

7.2 Finns det för- och nackdelar med de olika skiften? 
	  
Att sömnen har stor betydelse för förmågan att klara av ett arbete med oregelbunden 

dygnsrytm är ett faktum som studien visat och som även återfinns i tidigare forskning, bland 

annat Costas (1996). Resultatet visar tydligt att de olika skiftformerna innehåller såväl 
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fördelar som nackdelar. Fördelar som beskrivits är bland annat skift som innebär mindre 

omställningar, så som 2-skift där de arbetar förmiddag och eftermiddag. Att arbeta under tider 

som inte i någon större utsträckning avviker från den naturliga dygnsrytmen är någonting som 

även Stressforskningsinstitutet (2010) lyft fram som positivt. Diskontinuerligt 3-skift ansågs 

positivt på grund av fördelningen mellan arbete och ledighet, där de korta arbetsintervallerna 

medför ett minskat återhämtningsbehov. Kontinuerligt 3-skift var fördelaktigt då det 

medförde längre sammanhängande ledighet. Detta lyftes fram som positivt då det frisätter tid 

för bland annat familj och fritidsaktiviteter. De nackdelar som generellt lyfts fram är att arbeta 

långa arbetspass, arbetstid förlagd under natten, helger samt påfrestningen på 

familjeförhållanden. Det framkom även att skiftomställningen från natt till förmiddag ansågs 

tyngst, någonting som även Ohayon et al., (2002) studie visat.  

 

7.3 Finns för arbetstagarna, med fokus på upplevd hälsa, ett 
optimalt skiftschema?  
	  
Fysiologiskt och socialt sett finns många fördelar med att arbete förläggas i symbios med 

dygnsrytmen och ledighet bör fördelas så att mängden arbetspass inte blir fler än fyra-fem i 

rad (Knauth & Hornberger, 2003). För att säkerställa hälsa och säkerhet i en vidare mening, 

bör den anställde i linje med EU:s arbetstidsdirektiv ha minst elva timmars vila mellan 

arbetspassen. Vid nattarbete är betydelsen av vila och återhämtning än större. Tidigare 

forskning visar även att tunga och monotona arbeten inte bör förläggas på arbetspass längre 

än åtta timmar, samt att arbetstagare som arbetar tolvtimmarspass inte torde arbeta mer än två 

tolvtimmarspass i rad. Dessa pass följs med fördel av två lediga dagar. Fysiologiskt finns med 

andra ord många riktlinjer som beskriver det optimala skiftschemat. Resultatet i vår studie 

visar dock att andra faktorer än de fysiologiska värderas högre vid planering av skiftscheman. 

Känslan av välmående uppstår hos respondenterna som ett resultat av lång sammanhängande 

ledighet samt möjligheten att planera in egna aktiviteter. Detta får många gånger en större 

betydelse för den upplevda hälsan, än de fysiologiska aspekterna. De individuella 

förutsättningarna påverkar personalens förmåga att arbeta skift. Det schema som för en 

arbetstagare upplevs optimalt är opassande för en annan. Den anställdes livssituation påverkar 

och förändrar till stor del också förutsättningarna att identifiera ett optimalt skiftschema. 

Studiens resultat bekräftas av en majoritet av forskning som gjorts inom fältet. För att nämna 

ett exempel har Stressforskningsinstitutet (2010) beskrivit detta.  
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8. Diskussion  
	  

I detta avslutande stycke sammanfattas resultatet i de tre teman som intervjuerna var 

uppbyggda kring: fysisk hälsa, psykisk hälsa samt relation skiftarbete och fritid/familj. Detta 

följs av en diskussion, uppbyggd i samma tematiska ordning som sammanfattningen, där 

studiens resultat problematiseras i ett vidare perspektiv. Forskarna reflekterar även över 

tänkbara förbättringar. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

 

En central slutsats gällande fysisk hälsa är att sömn- och dygnsproblematik har en avgörande 

inverkan på skiftarbete. Om skiftarbetaren saknar förmåga att anpassa sömnrytmen efter 

skiftomställningarna, leder detta i många fall till en omfattande ohälsa i form av trötthet, 

irritation, huvudvärk och yrsel. En utbredd användning av sömntabletter förefaller också 

vanligt och det är rimligt att anta att ett stort mörkertal finns gällande sömntabletter, men även 

alkohol och andra former av självmedicinering. Det faktum att dessa problem inte synliggörs i 

studien medför en stor problematik för arbetsgivaren, då det försvårar möjligheten att hjälpa 

de anställda. Konsumtion av sömntabletter är en kortsiktig lösning på ett allvarligt problem 

och leder i många fall till att personen i fråga tvingas söka en dagtidstjänst. I likhet med 

problemet att anpassa sömnrytmen efter skiftarbetets schema finns även svårigheter med att 

anpassa måltidsordningen. Dilemmat med att anpassa sömnen och måltidsordningen till 

skiftarbete frambringar en ökad trötthet och en fysisk inaktivitet, som leder till en negativ 

spiral. Resultatet kopplat till den psykiska hälsan har visat att uppfattningen gällande den 

långa sammanhängande ledigheten i samband med skiftarbete har två sidor. Å ena sidan kan 

ledigheten vara en motivation för de skiftanställda, någonting att se fram emot, å andra sidan 

kan det bli en stressfaktor. Stressen kommer av de höga förväntningarna på ledigheten. 

Skiftarbete kopplat till psykisk hälsa har även i vissa fall visat sig i form av en allmän känsla 

av utmattning, som genererar en passivitet hos individen. Resultatet visar vidare att 

familjeförhållanden har en avgörande roll för skiftarbete i relation till familj/fritid. 

Majoriteten av de som arbetar skift upplever sig osynkade med omgivningen, vilket påverkar 

relationer och fritidsintressen negativt. Individuella förutsättningar har dock en betydande roll 

i uppfattningen av upplevd hälsa samt för- och nackdelar med att arbeta skift. Det som för en 

anställd upplevs som ett problem, är en tillgång för någon annan. Detta genomsyrar såväl 

fysisk och psykisk hälsa samt relation familj/fritid. 
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Fysiskt sett strider skiftarbete till sin natur mot kroppens naturliga rytm vad gäller sömn- och 

måltidsordning. Detta är i sin tur i strid med vad många skiftarbetare finner motiverande med 

att arbeta på oregelbundna tider. Studier har tydligt visat att långa och många arbetspass i rad 

och nattarbete i synnerhet, har negativ effekt på den fysiska hälsan. Trots vetskapen om detta 

ser många som arbetar skift fördelar med just detta upplägg. Till exempel genererar det ledig 

tid mitt i veckan för fysisk aktivitet och ärenden, samt utrymme för längre sammanhängande 

ledighet. Dessutom ger det en betydande ekonomisk vinning. En fundering som väckts under 

studiens gång är huruvida ledigheten används i återhämtningssyfte eller lämnar utrymme för 

eventuella bisysslor, en tanke som inte behandlats i denna studie. Det råder alltså i många fall 

en konflikt mellan fysiskt välmående och vad den enskilde värdesätter. För arbetsgivaren 

finns följaktligen tre oförenliga perspektiv att ta hänsyn till: kunskap om skiftarbetets 

inverkan på hälsa, skiftarbetarens egna önskemål samt omvärldens krav på produktionen. I 

slutändan landar det i en fråga om prioriteringar. Som samhället ser ut med ständigt pågående 

produktion är det ur konkurrenssynpunkt omöjligt att inte tillämpa skiftarbete och går med 

andra ord inte att prioritera bort. Med den utgångspunkten kvarstår konflikten mellan tidigare 

forskning och individens egen vilja, där forskarna identifierat tre motivationsfaktorer i form 

av hälsa, ledighet samt inkomst. De respondenter som värdesätter hälsa motiveras av 

skiftarbetets möjliggörande för regelbunden träning. De som värdesätter längre 

sammanhängande ledighet arbetar skift då komprimerade arbetstider gör ledigheten möjlig. 

Skiftarbete kan även motivera arbetstagare då det ger ekonomiska vinning. Här anser 

forskarna med stöd i aktuella studier, att individens upplevelse av inflytande och kontroll över 

sin egen arbetssituation väger tyngre än fakta beträffande fysiskt välmående. I dagsläget ges 

de anställda möjlighet att rösta på hur skiften ska planeras i samband med omstrukturering av 

schema. Problematiken med detta, och baksidan av ett demokratiskt förhållningssätt, är att det 

i praktiken kan innebära att en knapp majoritet blir nöjda, medan andra hälften av arbetslaget 

blir missnöjda. Detta problem är inte unikt för studiens kontext, utan återfinns i alla 

verksamheter där organisationsförändringar sker. Ett sätt att förhålla sig till detta är att införa 

utvärderingar av rådande skiftupplägg, i samband med att en omstrukturering av schema är 

aktuellt. På så vis kan åsikter och tankar från de anställda belysas och justeringar baserat på 

dessa skapa bättre förutsättningar för att fler i arbetslaget ska bli nöjda vid nästa omröstning. 

Exempelvis kan en justering i form av framflyttning av överlämning till klockan 07.00 mellan 

nattskiftet och morgonskiftet underlätta för småbarnsföräldrar, som lämnar sina barn på 

förskolan. Genom utvärdering och uppföljning visar arbetsgivaren på ett effektivt sätt att 

arbetstagarens åsikter är av värde.   
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Som framgår i analysen har det i studien identifierats två stereotypa grupper, “de aktiva” och 

“de inaktiva”. En uppdelning baserad på respondenternas egna upplevelser av vilka faktorer 

som har betydelse för förmågan att klara av att arbeta skift. Kopplat till dessa grupper är 

vikten av att ta ansvar över sin arbetssituation, genom planerad sömn och kosthållning. 

Forskarna anser att kunskap om sömnens och kostens inverkan på hälsan, ger individen 

verktyg för att kunna ta ansvar. En skillnad i förutsättningar har identifierats mellan grupperna 

där de aktiva generellt tycks ha en bredare kunskap till skillnad från de inaktiva. Detta gör det 

rimligt att anta att en ökad kunskap bör få ett positivt utfall för den enskildes hälsa och 

arbetsprestation. I efterhand har forskarna sett likheter mellan den stereotypa 

gruppindelningen och Julian B. Rotters (1966) teori om kontroll-lokus, det vill säga 

individens känsla av kontroll gällande arbetssituationen. De aktiva tycks ha en större inre 

kontroll som genom medvetna livsval får positiv effekt för välmående som kan ses som en 

effekt av inre kontroll-lokus. De inaktiva upplevs i större utsträckning påverkas av externa 

förhållanden, i detta fall skiftarbete, vilket i denna studie visat sig i form av en inaktiv livsstil. 

Även detta kan kopplas till teorin om kontroll-lokus, i form av en känsla av yttre kontroll.      

 

Det har framkommit att utbildningsinsatser genomförts på arbetsplatsen i form av föreläsning 

om måltidsordningens betydelse vid skiftarbete. Detta ställer sig forskarna positiva till och 

förespråkar regelbundna utbildningsinsatser i ämnet. Att förse arbetstagare med dessa verktyg 

får effekt för den enskilda individen, såväl som företaget i stort. Här skulle 

företagshälsovården kunna vara delaktig i det proaktiva hälsoarbetet. Viktigt här är dock att ta 

hänsyn till de etiska aspekterna gällande arbetsgivarens utrymme att diktera arbetstagarens 

villkor. Arbetsgivaren kan förse arbetstagarna med kunskap och verktyg, men aldrig styra 

över den individuelles liv. 

 

8.1 Metoddiskussion 
	  
Studien som genomförts har utformats i samarbete med Norrmejerier i Umeå. Ramverket för 

studien har således sats av Norrmejerier medan innehållet formats av forskarna. Vid 

uppstarten av uppsatsarbetet ansåg forskarna det viktigt att vara insatta i ämnet samt känna till 

Norrmejeriers utformning av skiftscheman. Utöver den teoretiska förförståelsen bidrog 

fokusgruppsintervjun med betydelsefulla inslag till att minska den kulturella distansen. 

Urvalet bestämdes med hänsyn till examensarbetets tidsram i kombination med produktionens 
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utformning. Detta har påverkat studiens urval på så vis att respondenter valts utifrån 

tillgänglighet. Forskarna anser dock inte att denna anpassning fått någon betydande effekt på 

resultatet då mättnad i den insamlade datan uppnåtts. Genom hela forskningsprocessen har 

deltagare ställt sig positiva till ämnet, vilket har levandegjort frågeställningarna samt drivit 

arbetet framåt.    

 

Forskarna har lagt stor vikt vid hur deras roll i egenskap av studenter från universitetet 

påverkat studien. Mycket tid har ägnats åt reflektion kring relationen mellan forskarna och 

respondenterna, samt hur mötet dem emellan kan utformas för att utjämna en eventuell 

upplevelse av ojämn maktbalans. Det faktum att samtliga intervjuer genomfördes med båda 

forskarna närvarande kan möjligtvis ha påverkat intervjusituationen negativt och skapat en 

känsla av “två mot en”. Valet att genomföra intervjuerna på respondenternas “hemmaplan”, 

samt det tydligt uttalade syftet med studien var aktiva insatser från forskarnas sida. Detta i 

syfte att skapa en god relation och motverka en obekväm samtalsatmosfär. Den goda 

relationen med respondenterna var avgörande för att kunna behandla detta komplexa ämne. 

Svårigheten ligger i att samtal om skiftarbete även fordrar frågor om respondenters privatliv. 

Här är det rimligt att anta att forskarnas begränsade erfarenhet av att intervjua i 

forskningssyfte påverkat deras inställning till de mer känsliga aspekterna av ämnet. Troligtvis 

har detta lämnat utrymme för ett stort mörkertal vad gäller självmedicinering i form av 

exempelvis alkohol, sömntabletter etcetera.     

 

Sammanställningen av datamaterialet gjordes genom transkribering av samtliga intervjuer, 

samt ett gemensamt kodnings- och meningskoncentreringsarbete för att hålla en nära kontakt 

med empirin arbetet igenom. Detta lade grund för möjligheten att analysera resultatet och 

vidare bearbeta ämnet utifrån respondenternas perspektiv. Genom detta har forskarna bidragit 

med en ökad förståelse för de anställdas upplevelse av hur skiftarbete påverkar deras hälsa 

och välmående på Norrmejerier. Det har även bidragit till en vidare kunskap om hur 

oregelbundna arbetstider påverkar den enskildes psykiska hälsa samt relationen mellan arbete 

och familj/fritid.  

 

Efter genomförd undersökning har självfallet såväl styrkor som brister identifierats, 

exempelvis hade frågemallen kunnat utformas annorlunda. Inledningsvis upplevdes mallen 

som tydlig, men framstod under vissa intervjuer som stel då svaren tangerade att beröra flera 

eller samtliga teman. När forskarna då försökte styra intervjun utifrån mallen, upplevdes den 
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som upprepande och “tjatig”. Möjligen hade en mer öppen frågemall motverkat detta, 

samtidigt som det i sin tur hade riskerat att bli för abstrakt.  

 

8.2 Framtida forskning 
	  
Som inledningen förtäljde är skiftarbete vanligt inom vårdsektorn och industrisektorn, en 

trend som därtill ökar i takt med att servicesektorn utökas. Då samhällets utformning därmed 

inte visar tecken på minskat behov av skiftarbete utan snarare tvärtom, är det viktigt att vidare 

studera detta. Idag finns goda kunskaper vad gäller skiftarbetets inverkan på fysisk hälsa, men 

det förkommer luckor inom forskningsfältet när det kommer till psykisk och psykosocial 

påverkan. Detta motiverar framtida forskning om skiftarbete och psykisk-/psykosocial hälsa 

där studier kan bedrivas under längre tid med större urval. Genom ett längre tidsspann ökar 

förutsättningarna att på ett mer djupgående plan studera ämnet. Som komplement skulle med 

respondenters medgivande exempelvis dagboksanteckningar bidra till en ökad förståelse. Att 

även undersöka eventuella könsskillnader kopplat till skiftarbete och hälsa skulle även kunna 

bidra med intressanta upptäckter. Genom att dessutom införa utbildningsinsatser, exempelvis i 

form av sömn- och kostskola skulle forskningen belysa fler aspekter. Utvärdering av resultatet 

kan vägleda och potentiellt motivera arbetsgivare att skapa långsiktiga och hållbara 

arbetsförutsättningar för skiftarbetare.  

 

För Norrmejeriers del är skiftarbete avgörande för att kunna upprätthålla verksamheten. 

Denna studie har lagt en grund för Norrmejerier att fortsätta arbetet med att förbättra 

skiftarbetets utformning, genom ökad insikt samt de förbättringsförslag som presenterats. 

 

Avslutningsvis har forskarna funnit studien intressant och givande. En anledning till detta har 

bland annat varit den positiva inställningen till ämnet bland informanterna. För det vill 

forskarna rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien samt HR-avdelningen 

som underlättat arbetet och banat väg genom att öppna viktiga dörrar. Ett stort tack riktas 

även till studiens handledare Leif Stening som bidragit med vägledning och betydelsefulla 

åsikter. 
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Bilaga 1: Exempel skiftschema 
	  

	  
4 veckor, 38 h 

 	  
4 veckor, 38 h 

 	  
5 veckor, 36 h 

 
Diskontinuerligt 

 	  
Diskontinuerligt 

 	  
Kontinuerligt 

 
3-skift 

 	  
3-skift 

 	  
3-skift 

Måndag 07:00-14:10 
 

Måndag 06:00-16:00 
 

Måndag Ledig 

Tisdag 07:00-14:11 
 

Tisdag 06:00-16:00 
 

Tisdag Ledig 

Onsdag 07:00-14:12 
 

Onsdag 06:00-16:00 
 

Onsdag Ledig 

Torsdag 07:00-14:13 
 

Torsdag 06:00-16:00 
 

Torsdag Ledig 

Fredag 07:00-14:14 
 

Fredag 06:00-16:00 
 

Fredag 05:50-18:00 

Lördag 07:00-19:20 
 

Lördag 06:00-16:00 
 

Lördag 05:50-18:00 

Söndag 07:00-19:10 
 

Söndag 06:00-16:00 
 

Söndag 05:50-18:00 

Måndag Ledig 
 

Måndag Ledig 
 

Måndag 21:50-06:00 

Tisdag Ledig 
 

Tisdag Ledig 
 

Tisdag 21:50-06:00 

Onsdag Ledig 
 

Onsdag 06:00-16:00 
 

Onsdag 21:50-06:00 

Torsdag Ledig 
 

Torsdag Ledig 
 

Torsdag 21:50-06:00 

Fredag Ledig 
 

Fredag Ledig 
 

Fredag Ledig 

Lördag Ledig 
 

Lördag Ledig 
 

Lördag Ledig 

Söndag 19:00-07:10 
 

Söndag Ledig 
 

Söndag Ledig 

Måndag 
 	  

Måndag 15:50-02:00 
 

Måndag 13:50-22:00 

Tisdag 00:00-07:10 
 

Tisdag 15:50-02:00 
 

Tisdag 13:50-22:00 

Onsdag 00:00-07:10 
 

Onsdag 15:50-02:00 
 

Onsdag 13:50-22:00 

Torsdag 00:00-07:10 
 

Torsdag 15:50-02:00 
 

Torsdag 13:50-22:00 

Fredag 00:00-07:10 
 

Fredag 15:50-02:00 
 

Fredag Ledig 

Lördag Ledig 
 

Lördag 15:50-02:00 
 

Lördag Ledig 

Söndag Ledig 
 

Söndag 15:50-02:00 
 

Söndag Ledig 

Måndag 14:00-00:10 
 

Måndag Ledig 
 

Måndag 05:50-14:00 

Tisdag 14:00-00:10 
 

Tisdag Ledig 
 

Tisdag 05:50-14:00 

Onsdag 14:00-00:10 
 

Onsdag Ledig 
 

Onsdag 05:50-14:00 

Torsdag 14:00-00:10 
 

Torsdag Ledig 
 

Torsdag 05:50-14:00 

Fredag 14:00-00:10 
 

Fredag Ledig 
 

Fredag 06:00-15:00 

Lördag Ledig 
 

Lördag Ledig 
 

Lördag Ledig 

Söndag Ledig 
 

Söndag Ledig 
 

Söndag Ledig 

 	   	   	   	   	  
Måndag Ledig 

 	   	   	   	   	  
Tisdag Ledig 

 	   	   	   	   	  
Onsdag Ledig 

 	   	   	   	   	  
Torsdag Ledig 

 	   	   	   	   	  
Fredag 17:50-06:00 

 	   	   	   	   	  
Lördag 17:50-06:00 

 	   	   	   	   	  
Söndag 17:50-06:00 
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Bilaga 2: Frågemall 
	  

Frågebatteri PL (produktionsledare) 

 
Syftet med intervjun: 

• Hör hur de som PL ser på skiftens inverkan på de anställdas hälsa 
• Ta reda på varför skiften ser ut som de gör, har det tex att göra med 

produktionsmässiga regler/förhållanden etc.  
• Kan PL själv tänka sig att arbeta skift? 

 
Inledningsvis 

• Hur kommer det sig att utformningen av de olika skiften ser ut som de gör? 
o Beror det tex på produktionsmässiga faktorer eller andra faktorer? 

• Finns det scheman som skulle kunna se ut på något annat vis? Vad är fördelen med 
den förändringen? Bör något skift tas bort/flyttas? Ge exempel!! 

 
Fysisk hälsa - Syftar då till exempelvis sjukdom, kroppsliga besvär eller skador 

• Upplever ni som produktionsledare några fysiska hälsoproblem bland era anställda 
som kan kopplas till skiftgång? 

• Upplever ni någon skillnad gällande den fysiska hälsan, mellan olika skift? 
• Finns det för- och nackdelar med de olika skiften vad gäller fysisk hälsa?  

 
Psykisk hälsa - Syftar till exempelvis stress, oro, nedstämdhet, trötthet 

• Upplever ni som produktionsledare några psykiska hälsoproblem bland era anställda, 
som kan härledas till skiftgång? 

• Upplever ni någon skillnad gällande den psykiska hälsan, mellan olika skift? 
• Finns det för- och nackdelar med de olika skiften vad gäller psykisk hälsa?  

 
Relation arbete/fritid - Syftar till möjligheten att kombinera skiftarbete med sociala 
relationer (vänner/familj) 

• Upplever ni som produktionsledare några psykosociala hälsoproblem bland era 
anställda som kan härledas till skiftgång? 

• Upplever ni någon skillnad gällande den psykosociala hälsan, mellan olika skift? 
• Finns det för- och nackdelar med de olika skiften vad gäller psykosocial hälsa?  
• Har du fått andra levnadsvanor sedan du började arbeta skift? 

 
Avslutande fråga 

• Kan ni som PL tänka er att arbeta skift (som PL)?  
o Varför/varför inte? 
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Frågebatteri SA (skiftarbetare) 

 
Syftet med intervjun: 

• Undersöka om/hur skiftarbetare upplever att skiftarbete påverkar deras hälsa 
• Ta reda på vilka för-/nackdelar de ser med sitt skift/sina olika skift  

 
Inledning 

• Hur länge har du jobbat på mejeriet? 
• Vilket/vilka typer av skift jobbar du? 
• Vilka för-/nackdelar ser du med detta/dessa skift? 

 
Fysisk hälsa - Syftar då till exempelvis sjukdom, kroppsliga besvär eller skador 

• Upplever du att din fysiska hälsa påverkas av skiftarbete? Om ja, på vilket sätt? (ge 
exempel) 

Om de arbetar olika skift 
• Finns det skift som du upplever bättre/sämre, fysiskt sett? 

 
Psykisk hälsa - Syftar till exempelvis stress, oro, nedstämdhet, trötthet 

• Upplever du att din psykiska hälsa påverkas av skiftarbete? Om ja, på vilket sätt? (ge 
exempel) 

Om de arbetar olika skift 
• Finns det skift som du upplever bättre/sämre, psykiskt sett? 

 
Relation arbete/fritid - Syftar till möjligheten att kombinera skiftarbete med sociala 
relationer (vänner/familj) 

• Upplever du att din psykosociala hälsa påverkas av skiftarbete? Om ja, på vilket sätt? 
(ge exempel) 

Om de arbetar olika skift 
• Finns det skift som du upplever bättre/sämre, psykosocialt sett? 

 
Avslutande fråga 

• Har du själv möjlighet att påverka ditt schema? Om ja, på vilket sätt? Om nej, hur 
kommer det sig? Hur tänker du kring dina möjligheter att påverka? 

• Vad gör du på din fritid? Har du några fritidsintressen? Är du engagerad i något 
utanför arbetet, exempelvis någon förening? Får du ge avkall på något av dessa 
intressen p.g.a skiftarbete?  

• Om du fick möjligheten att övergå till att endast jobba dagtid, skulle du göra det då? 
o Varför?  

 
 

	  


