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Abstract 

Emmah Winther 

Shift working individuals' experiences of the physical and mental effects of 
shift work and effects on meal times and eating habits. 

C-thesis in Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of 
Gävle. 

 

The aim of this study was to learn about how shift workers experience how the shiftwork 

affect them both physically and psychologically and to study if they experience that their 

mealtimes and eating habits are affected by the shift work. The method used was a qualitative 

semi-structured interview. Content analysis was used to analyze the interviews. The results 

showed that the informants were affected by working shift both physically and 

psychologically. Physical symptoms reported were fatigue and insomnia. Reported 

psychological symptoms were fatigue, stress and low mood. All informants reported that both 

their mealtimes and eating habits were affected. The results showed that mealtimes were 

affected by sleep deprivation and variable schedule.  The eating habits were reported to be 

unhealthier when the informants were working evening or night shift. The results showed that 

there are unhealthy impacts from shiftwork on individuals who are working shift, which 

motivates further research on risk factors and preventive measures. 
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Sammanfattning 

Skiftarbetande individers upplevelser av skiftarbetets fysiska och psykiska effekter samt effekter på mattider och 

matvanor.  

Emmah Winther, Hälsopedagogiska programmet. Folkhälsovetenskap C – Teori och metod med tillämpning och 

examensarbete. 

Syftet med studien var att undersöka hur individer som arbetar skift upplever att skiftarbetet 

påverkar dem fysiskt och psykiskt samt hur de upplever att det påverkar deras mattider och 

matvanor.  

Metoden som användes var en kvalitativ semistrukturerad intervju.  Fyra skiftarbetande 

informanter deltog i studien, av dessa var tre personer män och en kvinna. Informanterna i 

studien var 24, 27, 45 samt 45. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan 

analyseras med hjälp av innehållsanalys. Meningsenheter ur det transkriberade materialet 

valdes ut, kondenserades och kodades. Koderna sammanställdes sedan till kategorier.  

Resultat som framkom av studien var att informanterna angav att de påverkades både fysiskt 

och psykiskt av att arbeta skift. De upplevda fysiska symptom som rapporterades till följd av 

att arbeta skift var trötthet och sömnsvårigheter. De upplevda bakomliggande faktorerna till 

de fysiska symptomen var svårigheter att koppla av, omställning mellan skift samt intensiteten 

på arbetet. De upplevda psykiska symptom som rapporterades var trötthet, nedstämdhet och 

stress. De upplevda bakomliggande faktorerna som informanterna angav till de psykiska 

symptomen var störd sömnrytm, rädsla för att göra fel i arbetet samt matvanor. Informanterna 

uppgav att de upplevde att deras mattider och matvanor påverkades av att de arbetar skift. 

Gällande skiftarbetets påverkan på mattiderna uppgavs problematiska mattider, hungrigare på 

kvällarna samt sockersug nattetid som påverkansfaktorer. Informanter angav svårigheter att 

äta nattetid, mättnad, rörligt schema samt sömnbrist som upplevda bakomliggande faktorer. 

Informanternas upplevelser av hur skiftarbetet påverkar deras matvanor uppgavs att de äter 

onyttigare kvällstid samt att de äter onyttigare nattetid. De upplevda bakomliggande orsakerna 

till skiftarbetets påverkan på matvanorna var snabb energipåfyllning samt lathet.  

Resultaten visade att det finns ohälsosamma effekter av skiftarbete för personer 

som arbetar skift, vilket motiverar och därför är det en viktig aspekt för folkhälsovetenskap att 

fortsätta sin ytterligare forskning om riskfaktorer och förebyggande åtgärder. 

Nyckelord: Skiftarbete, trötthet, sömnsvårigheter, stress, matvanor.  



 
 

Förord 

Ett stort tack till de medverkande för ert deltagande i denna studie vilket gjorde den möjlig att 
genomföra. Även ett stort tack till handledare Mats Djupsjöbacka för all hjälp och möjlighet 
till diskussion under denna studiens gång. 
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1. Bakgrund 

1.1 De nationella folkhälsomålen 
Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från de nationella folkhälsomålen från Statens 
folkhälsoinstitut[1]. Dessa mål anger de centrala bestämningsfaktorerna för hälsa. 
Definitionen för det övergripande målet för folkhälsa är:  

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen.” [1] 

De folkhälsomål som kommer vara i fokus för denna undersökning är mål nummer fyra, hälsa 
i arbetslivet samt mål nummer tio, matvanor och livsmedel[1] 

1.2 Matvanor i relation till hälsa 
Kostens betydelse för att våra kroppar ska fungera och orka med vår vardag, är stor. De 

svenska näringsrekommendationerna[2] har sammanfattat goda matvanor i fem kostråd vilka 

är; 

- Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre 

frukter och två rejäla nävar grönsaker. 

- Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. 

- Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 

- Ät fisk ofta, gärna 3 gånger i veckan. 

- Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen. 

Goda matvanor kan i kombination med fysisk aktivitet motverka flera sjukdomar, såsom 

hjärt-kärlsjukdomar, vissa typer av cancer och även psykisk ohälsa. I vårt samhälle finns det 

dock skillnader gällande matvanor mellan olika befolkningsgrupper. Faktorer som påverkar 

dessa skillnader är bland annat ålder, kön, den sociala och ekonomiska statusen och även var 

man bor har betydelse. Ohälsosamma matvanor är vanligare förekommande i vissa grupper i 

vårt samhälle, exempel på dessa grupper är grupper med låg utbildning och inkomst[3]. 

I dagens samhälle så ökar antalet människor med övervikt. Detta beror bland annat på att det 

har blivit ett samhälle där allt ska vara tillgängligt dygnet runt, detta leder till att allt fler 

arbetar skift[4]. Data för 2012 från Statistiska centralbyrån visar att cirka 55 procent av 

männen och 40 procent av kvinnorna i Sverige är överviktiga[5]. 
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 Många av de som arbetar skift tillhör kategorin överviktiga, vilket kan bero på att de som 

arbetar skift får en rubbad dygnsrytm och kan leda till obalans av bland annat hormoner i 

kroppen. Övervikten hos skiftarbetare kan även bero på att många småäter under sina skift[6]. 

I och med att övervikt och fetma ökar, ökar även samhällets kostnader. Enligt 

livsmedelsverket[7] så uppgick sjukvårdskostnaderna för fetma och följdsjukdomar till fetma 

till tre miljarder kronor per år under 2003, vilket motsvarade två procent av den totala 

sjukvårdskostnaden. Utöver dessa tre miljarder tillkommer indirekt även kostnader för 

sjukfrånvaro samt förtidspensioneringar, dessa kostnader tros vara i stort sett lika höga som 

själva sjukvårdskostnaderna[7].  

1.3 Arbetstider som stör dygnsrytmen 
Skiftarbete innebär att dygnsrytmen störs. Med dygnsrytmen menas den rytm på 24- timmar 

som reglerar människans sömn och vakenhet[8]. Nästan alla kroppens fysiologiska och 

psykologiska, funktioner har ett rytmiskt beteende under en period på 24 timmar[4]. Värdena 

för flera av dessa funktioner varierar och pendlar mellan höga och låga värden under 24-

timmars perioden. Ett exempel på en funktion är hormonet kortisol som produceras i 

binjurebarken i hjärnan. Ett av kortisols syften är att frigöra mer energi i kroppen vid 

påfrestande och belastande situationer som vi exempelvis hög stress[4]. Dygnsrytmen för 

kortisol är kraftfull, hormonet når sin topp runt 05.00 på morgonen[4]. En annan av kroppens 

funktioner vars dygnsrytm är kraftfull är melatonin vars maximala nivå nås kring 04.00-05.00 

på morgonen[4]. Melatonin är precis som kortisol ett hormon. Melatoninets huvudsakliga 

uppgift är att skicka signaler från den biologiska klockan ut i kroppen för att sänka 

ämnesomsättningen. Genom att melatoninet sänker ämnesomsättningen så hjälper det till och 

underlättar sömn[4].  

Kroppen har en egen inbyggd klocka som kallas den endogena cirkadiska rytmen. Den är 

individuell och styrs från hjärnan. Ett exempel på individuell variations hos den endogena 

cirkadiska rytmen är att vara morgonmänniska, vilket innebär att dygnsrytmen har nått sin 

maxnivå tidigare hos den individen i vakenhet[4]. Hos en kvällsmänniska är förhållandet det 

motsatta, att dygnsrytmens maxnivå nås senare i vakenhet, vilket gör att individen är piggare 

på kvällen. Den inbyggda biologiska klockan behöver dygnets ljus- och mörker cykel för att 

klockan synkroniseras av den[4].  

Rytmstörande arbetstider beskriver Statistiska Centralbyrån[4] som de arbetstider som inte 

ligger inom dagtid, 06.00-18.00. De arbetstider som beskrivs som rytmstörande är 
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regelbundna men förskjutna arbetstider såsom morgon, natt eller kvällsarbete samt 

oregelbundna och obekväma arbetstider. Inom de oregelbundna arbetstiderna kan det variera 

mellan olika mer eller mindre systematiska modeller och inom skiftarbete är det oftast två 

eller flera skiftlag som byter av varandra på förbestämda tidpunkter[4]. 

I dagens samhälle beräknas cirka 25 procent av den arbetande befolkningen arbeta på andra 

tider än dagtid[4]. Bland den arbetande befolkningen utgör nattarbete 12 procent och 

kvällsarbetet utgör 27 procent[4]. Rytmstörande arbetstider förekommer bland annat inom 

sjukvården, yrkeschaufförer, inom industrin, inom serviceyrken och inom kommunikation.  

1.4 Arbetstidslagen 
I arbetslivet ska det finnas bra arbetsvillkor och dessa arbetsvillkor kan minska den 

arbetsrelaterade ohälsan och även bidra till en förbättrad folkhälsa. Arbetslivet ska gå att 

kombinera med familjeliv och för människors möjligheter att orka med, fungera och må bra 

under hela arbetslivet[9]. 

Den svenska arbetstidslagen innehåller ett förbud mot arbete under timmarna 24.00 - 05.00. 

Förbudet kan dock upphävas vid behov av nattarbete och vid överenskommelse mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Sverige faller under de arbetsdirektiv som bestäms i EU, dock 

innehåller inte EU:s arbetsdirektiv något förbud mot nattarbete[4]. 

1.5 Hälsoaspekter vid skiftarbete 
Skiftarbete har ökat sedan millennieskiftet på grund av att vårt samhälle har förändrats. I och 

med att skiftarbete har ökat har det framkommit att det är kopplat till sömnstörningar. 

Faktorerna skiftarbete och sömnproblem sammankopplat kan leda till ökad stress i 

arbetet[10]. Det har även framkommit att både för lite och för mycket sömn kan öka risken för 

att få kardiovaskulära sjukdomar samt diabetes[11].  

Nattarbetet i skiftarbetet skapar en obalans mellan det endogena cirkadiska systemet och 

miljöns synkroniserings cykler (i synnerhet ljus och mörker cykeln)[12]. Detta kan leda till 

störningar i den normala dygnsrytmen av både de psykologiska och fysiologiska funktionerna. 

Skiftningen mellan dag, kvälls och nattarbete tvingar individen att ändra den normala 

aktivitets och vilocykeln och därmed tvingas kroppen justera dess funktioner för de aktuella 

arbetsperioderna. Skiftningarna utifrån arbetsperioderna kan leda till att kroppen blir stressad 

av att kontinuerligt justera sig utifrån de varierande arbetstiderna[12]. 
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Individer som arbetar skift löper större risk än de som arbetar dag, att drabbas av metaboliska 

störningar, såsom övervikt, tarmsjukdomar och problem med att hålla en jämn 

blodsockernivå[13]. Åtminstone en del av dessa symtom kan kopplas till kosthållningen och 

oregelbundna mattider. Nattlig ätning som förekommer hos många som arbetar skift, vilket 

påverkar bland annat matsmältningen samt rörligheten hos tarmar och inälvor[13]. Det 

metaboliska syndromet är även sammankopplat med stroke och diabetes[14]. Det metaboliska 

syndromet är ett samlingsnamn för symtom som försämrad glukosproduktion, fetma, förhöjt 

blodtryck och förhöjda nivåer av kolesterol eller blodfett[15].  

Forskning har visat att långvarigt skiftarbete kan resultera i ångest, depression, 

insomningssvårigheter, kronisk trötthet samt olika hjärtsjukdomar och även tarmproblem[15]. 

Skiftarbete påverkar även familjelivet samt mattider[16]. 

Skiftarbete och hur det påverkar människans kropp är ett problem. Forskningen har visat att 

sömnen är det som påverkas främst. Skiftarbete kan även leda till flera andra problem såsom 

stress, övervikt och tarmsjukdomar. Sammataget framgår det att skiftarbete kan ha en rad 

negativa hälsoeffekter. 

1.6 Åtgärder 
För att kunna motverka ohälsa och nackdelarna med skiftarbete behöver det finnas mer 

information om vilka problemen är i dagens samhälle, för de individer som arbetar skift. Detta 

för att kunna sätta in åtgärder för de individerna. Det behövs mer information om 

problematiken kring skiftarbete och kost samt hur mycket tidpunkterna för måltiderna på de 

olika skiften påverkar individerna. Denna information behövs för att det ska kunna sättas in 

åtgärder på flera olika nivåer i samhället. Folkhälsoarbete bedrivs på flera olika nivåer i vårt 

samhälle; på nationell nivå, regionalnivå, lokalnivå och individnivå[17]. 

De åtgärder som behövs för de individer som arbetar skift är regler och riktlinjer från nationell 

nivå, exempelvis riksdagen[17]. Lagar, regler och riktlinjer som företag och industrier måste 

följa. Exempel på åtgärder från nationell nivå kan vara maxantal övertidstimmar eller hur 

många timmar en individ får arbeta skift eller natt.  Sammankopplat till nationell nivå är 

regionalnivå[17]. På regional nivå är även myndigheter med i bestämmandet av riktlinjer, 

exempel på myndigheter är Länsstyrelsen som bland annat arbetar för att tydliggöra 

folkhälsofrågorna[17]. 
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Åtgärder på lokalnivå kan ske både inom kommunen och även på företag[17]. Policys är 

något som vanligtvis brukar utarbetas på lokalnivå, vilket kan vara en åtgärd som kan påverka 

situationen för de individer som arbetar skift. Kommunerna arbetar bland annat för att nå det 

övergripande folkhälsomålet, att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen[17]. På ett företag kan en policy bland annat innebära att 

individer som arbetar skift har möjlighet till friskvård, vilket också kan kopplas till det 

övergripande folkhälsomålet.  

Folkhälsoarbete bedrivs även på individnivå. Vid hälsofrämjande insatser fokuserar man på 

att stärka och bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att 

stärka deras tilltro till sin egen förmåga[17]. Sjukdomsförebyggande insatser fokuserar på att 

förhindra sjukdomar och skador. Dessa insatser kan även appliceras på de individer som 

arbetar skift. Ett företag kan fokusera på att utbilda sina anställda i exempelvis kost och 

näringslära för att förbättra deras hälsa och för att rätt åtgärder ska kunna sättas in. På 

individnivå finns det flera olika teorier och modeller som kan användas för att hjälpa individer 

som arbetar skift, med exempelvis beteendeförändringar för ohälsosamma beteenden. Ett 

exempel på en teori som är tillämpningsbar är den transteoretiska modellen, modellen[18] går 

ut på att det finns flera olika stadier för förändring som en person kan befinna sig i. Det första 

stadiet är förnekelsestadiet, där befinner sig individer som inte ser något samband ur 

hälsosynpunkt med ett visst beteende och är därmed inte villiga att förändra sitt beteende. Det 

andra stadiet är begrundandestadiet, här befinner sig individer som insett sitt beteende och 

även börjat fundera på att göra en förändring. Det tredje stadiet är förberedelsestadiet, i detta 

stadie har individen starka tankar på att göra en beteendeförändring. Det är i detta stadie som 

allt förbereds för den kommande förändringen. Det fjärde stadiet är handlingsstadiet, det är i 

detta stadie som beteendeförändringen börjar ske hos individen. Det sista stadiet är 

underhållsstadiet, här befinner sig de individer vars beteendeförändring har blivit en del av 

vardagen och individens liv. Förbättrade kunskaper om hur individer upplever hälsoeffekter 

av skiftarbete samt hur de upplever att skiftarbete påverkar mattider och matvanor kan alltså 

vara värdefullt för att utforma effektiva förebyggande åtgärder. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att ta undersöka hur individer som arbetar skift upplever att det 

påverkar dem fysiskt och psykiskt samt hur de upplever att skiftarbetet påverkar deras 

matvanor och mattider.  
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Frågeställningarna för undersökningen var: 

- Hur upplever individerna att skiftarbetet påverkar dem fysiskt och psykiskt och vad 

upplever de vara orsaken till eventuell påverkan? 

- Hur upplever individerna att skiftarbetet påverkar deras mattider och matvanor och 

vad upplever de vara orsaken till eventuell påverkan? 

3.  Metod 
 

3.1  Design 
Designen för studien var beskrivande, detta då informanternas upplevelser av effekterna av 

skiftarbete beskrevs. Designen var även semistrukturerad, med delvis öppna frågor med 

möjlighet till följdfrågor. 

3.2 Urval 
Urvalet för informanter till studien var ett bekvämlighetsurval av personer som arbetar skift. 

De personer som intervjuades är personer som finns i min närhet, det är tre män och en kvinna 

som alla arbetar under rytmstörande arbetstider  

3.3 Datainsamling 
Utifrån de frågeställningar som framtagits för undersökningen, formulerades sju kvalitativa 

intervjufrågor som alla bestod av två delfrågor (se bilaga 1). Alla intervjufrågor konstruerades 

från grunden. Intervjudesignen för undersökningen är beskrivande samt semistrukturerad. 

Med semistrukturerad menas att alla deltagare i undersökningen får samma frågor men att det 

finns utrymme för att ställa följdfrågor vid behov och om något behöver tydliggöras om något 

anses vara oklart. Alla informanters intervjuer har lika lång tid avsatt, detta för att intervjuerna 

ska ge ett så likvärdigt resultat som möjligt samt att göra studien så trovärdig som möjligt. 

Intervjufrågorna består av öppna frågor, detta för att informanterna själva ska få beskriva sina 

upplevelser, sin syn och framföra sina åsikter kring det aktuella ämnet[19].  

Informanterna fick innan intervjuns början läsa ett missivbrev(följebrev, se bilaga 2) där 

information om vilket syfte undersökningen har och vilka studien riktar sig till. I missivbrevet 

fanns även information om att det är frivilligt att deltaga i studien, att de har rätt att avbryta 

intervjun när som helst och behöver inte förklara varför samt att deltagandet är anonymt.  
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Det framgick även i missivbrevet att intervjuerna med informanterna skulle komma att spelas 

in och att den enda som kommer att ta del av det inspelade materialet är den 

undersökningsansvariga. Det fanns även med uppgifter om vem som är ansvarig för 

undersökningen samt kontaktuppgifter till denna för eventuella frågor.  

Efter att informanterna läst igenom missivbrevet så startades inspelningen med bandspelare 

och det första informanterna fick göra var att ge sitt godkännande till att intervjun spelades in. 

Detta tillvägagångssätt valdes på grund av att undersökningen därmed blev så anonymt som 

möjligt för informanterna samt att det därmed inte fanns några dokument med informanterna 

underskrifter på.  

3.4 Tillvägagångssätt 
När informanterna gett sitt medgivande till att intervjun spelades in så började 

intervjufrågorna ställas och informanterna svarade på dessa. Följdfrågor ställdes även till 

informanterna när det fanns anledning till att ställda dom, ifall svaret från deltagaren inte var 

tillräckligt för att syftet skulle kunna uppnås. Intervjuerna genomfördes olika dagar under två 

veckors tid. Alla intervjuer genomfördes enskilt och endast med den intervjuansvariga och 

informanten närvarande. Intervjuerna genomfördes på tre olika platser. Två av intervjuerna 

skedde i hemmet hos den intervjuansvariga, en intervju skedde i ett studierum på 

stadsbiblioteket och den fjärde intervjun skedde i ett konferensrum på informantens 

arbetsplats.  

3.5 Dataanalys 
Efter att intervjuerna med informanterna genomförts bearbetades den information som 

framkommit genom innehållsanalys[20]. Med innehållsanalys menas att intervjuerna lyssnas 

igenom grundligt och sedan transkriberades. När detta gjorts så identifierades den information 

som framkommit under intervjuerna in i olika meningsenheter som antingen bestod av ord, 

hela meningar eller stycken som var liknande. Dessa meningsenheter kondenserades sedan, 

vilket betyder att de kortades ner, utan att innehållet i dem förändrades. Efter att 

meningsenheterna kondenserats kodades dessa för att ge dem en kod, detta för att göra det 

mer lättöverskådligt. Slutligen så organiserades dessa koder till kategorier eller teman. Dessa 

kategorier eller teman är det som det utgår ifrån i det redovisade resultatet i resultatdelen. 

Kategorierna eller temana gör det överskådligt och lätt att se de likheter och skillnader som 

kan finnas i de svar deltagarna gett gällande sina upplevelser kring att arbeta skift[20].  
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3.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska överväganden[21] har följts så som beskrivet nedan. 

Informationskravet 

Informationskravet har följts på så vis att deltagarna fick läsa ett missivbrev(se bilaga 2) innan 

intervjuerna. I brevet fanns information som beskrev syftet med undersökningen, hur 

undersökningen skulle komma att gå tillväga, vem som var ansvarig för undersökningen, att 

deltagandet var frivilligt samt att det var anonymt att deltaga. Kontaktuppgifter till den 

undersökningsansvariga fanns även med i missivbrevet, detta ifall deltagarna skulle komma 

att ha några frågor under undersökningens gång.  

Samtyckeskravet 

Detta krav följdes genom att deltagarna fick läsa igenom missivbrevet och inspelningen 

startades och deltagarna fick därmed delge sitt godkännande att intervjun spelades in. Med 

samtyckeskrav menas att det är deltagarna själva som bestämmer om de vill deltaga i studien 

eller inte samt att de har all rätt att avbryta när som helst under studiens gång.  

Konfidentialitetskravet 

Detta krav följdes på så vis att det fanns inga namn, inga underskrifter som det går att 

identifiera deltagarna via. I undersökningen efterfrågades ålder och kön på deltagarna, vilket 

var det enda som efterfrågades gällande deltagarna. Det förekom heller inga namn i 

undersökningen. Det insamlade materialet från intervjuerna förvarades i en låst mapp på 

datorn under studiens gång och vid studiens slut raderas materialet. Enkäterna som deltagarna 

svarat på i studien sparades i en mapp dit endast den ansvariga för studien hade tillgång, sedan 

vid studiens slut förstördes även dessa. Om någon deltagare under studiens gång väljer att 

avsäga sig att deltaga så förstörs allt material kopplat till den personen omgående.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet följdes på så vis att det material som framkommit under studiens gång endast 

användes till det syfte som undersökningen hade för avsikt att undersöka. Informationen som 

framkommit i undersökningen kommer heller inte att användas i andra syften eller ändamål, 

detta genom att materialet förstörs vid studiens slut.  
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Enligt Forskningsetiska rådet behövdes det inget godkännande från dem då undersökningen 

riktar sig till privatpersoner som själva väljer om de vill deltaga eller inte.  

4. Resultat 
Informanterna som deltog i undersökningen var tre män i åldrarna 27, 45 respektive 45 år 
samt en kvinna på 24 år.  

Informanterna har arbetat skift varierande lång tid. De hade arbetat skift under 2,5 år, 3, 5 
respektive 13 år. 

4.1 Kroppslig påverkan 
Tabell 1 nedan visar kondenserade meningsenheter, koder samt kategorier som framkommit 
från informanternas svar på frågan: Upplever du att skiftarbetet påverkar dig kroppsligt? 

 

Tabell 1. Redovisning av kondenserade meningsenheter, koder och kategorier för frågan 
”Upplever du att skiftarbetet påverkar dig kroppsligt?” 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Jag är tröttare, när jag jobbar natt 
eller går från att jobba dagpass till 
att jobba kvällspass. 

Man blir tröttare i kroppen. 

Tröttare och äter inte som man 
borde. 

Inte mycket, men lite i form av 
trötthet.  

Tröttare vid passbyte 

 

Tröttare i kroppen 

Tröttare 

 

Trötthet  

 

 

 

Trötthet 

 

Sömnsvårigheter har man.  Sömnsvårigheter Sömnsvårigheter 

 

- Trötthet 

Alla informanterna angav trötthet som en kroppslig påverkan av skiftarbete.  

En informant beskriver tröttheten på detta vis: 

- Jaa alltså, jag är tröttare, när jag jobbar exempelvis natt eller när jag liksom går från 
att jobba dagspass och sen ska jobba kvällspass och så vidare. Så det märker jag ju av. 

 

En annan informant beskrev det såhär: 
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- Ja, fast inte speciellt mycket. Men litegrann ändå, i form av trötthet ibland. 

 

- Sömnsvårigheter 

En av informanterna angav sömnsvårigheter som en kroppslig påverkan och  beskrev det så 
här: 

- Jaa, det.. Sömnsvårigheter har man ju. 

4.1.1 Bakomliggande orsaker till kroppslig påverkan 
 

Informanterna angav flera olika orsaker till sina kroppsliga symptom och nedan redovisas 
dessa. 

- Svårigheter att koppla av 

En informant angav svårigheter att koppla av som orsak till symptomet trötthet. Svårigheter 
att koppla av beskrevs på detta vis: 

- Jag tror att det beror på om till exempel jag har jobbat ett kvällspass då man slutar 
ungefär vid tio-tiden och sen jobba dagspass dagen efter, så när man kommer hem på 
kvällen så tar det ju som en stund att varva ner och liksom koppla av och sådär och det 
är väldigt sällan man får sju timmars sömn eller åtta timmar utan det blir snarare fem 
timmar. 

- Omställning 

Hos flera informanter framkom att omställningen mellan olika skift var ett problem som låg 
till grund till deras trötthet. De angav att brist på rutiner som en faktor till deras trötthet samt 
att när de arbetar natt så får inte kroppen vila när den egentligen ska vila och även detta 
påverkar deras trötthet. 

- Det är ju det att man inte kommer in i rutiner, kroppen hinner ju liksom inte från den 
ena veckan till den andra, ställa om sig. Normalt när man jobbar 7-16, då vaknar ju 
kroppen liksom på morgonen och sen så är man pigg och färdig att gå till jobbet. 

- Jag tror att det beror på att kroppen är gjord för att sova på natten oh jobbar man på 
natten så får den inte vila då, så då måste den ställa om litegrann. 

 

 

- Intensitet 

En informant angav intensiteten på arbetet som en bakomliggande orsak till trötthet. 
Informanten angav att arbetet är så pass intensivt vilket många gånger resulterar i att 
deltagaren inte äter som man borde vilket gör personen ifråga trött.  
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4.2 Psykisk påverkan 
I tabell 2 redovisas kondenserade meningsenheter, koder och kategorier som framkom från 
svaren från informanterna på frågan: Upplever du att skiftarbetet påverkar dig psykiskt? 

 

Tabell 2. Redovisning av kondenserade meningsenheter, koder och kategorier för frågan 
”Upplever du att skiftarbetet påverkar dig psykiskt?” 

Man vet att man kommer vara trött. 

Märks inte utåt annat är att man är 
trött.   

Kommer att vara trött 

Trötthet 

 

Trötthet 

Är jag riktig trött blir jag också låg, 
inte deprimerad. Man tycker att 
saker är tråkiga. Med trötthet blir 
jag också låg, 

Låg på grund av trötthet Nedstämdhet 

Tänker på att man kommer vara 
trött, kommer arbeta ett 
heldagspass, det blir lite stress. 

Tankar på att vara trött resulterar i 
stress 

Stress 

 

- Trötthet 

Två informanter angav att de upplever trötthet på grund av skiftarbete. En informant beskrev 
det såhär: 

- Ja, det blir ju alltid en liten återhämtningstid efteråt men sen är man ledig ett 
par dagar då går det tillbaka till någon grund så man är sig själv igen. Men jag 
tror inte att det märks utåt direkt annat än att man är just trött och inte kan göra 
så mycket som man skulle vilja göra. 

- Nedstämdhet 

En informant beskrev även nedstämdhet som ett psykiskt besvär. Informanten kopplade ihop 
nedstämdheten med tröttheten och beskrev det på detta vis: 

- Eller jo det är klart, är jag riktigt, riktigt trött så då blir jag ju lite låg också, inte 
deprimerad men liksom lite låg. Man tycker att saker är tråkiga, men så fort jag är 
utvilad så givetvis bra i skallen. 

 

- Stress 

Stress var ännu ett symptom som en informant nämnde som en psykisk effekt av skiftarbete. 
Informanten beskrev stressen såhär: 
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- Nej eller jo men kanske lite det här att man tänker på att nu kommer jag vara trött, nu 
kommer jag att arbeta ett heldagspass och att man liksom ja, det blir lite stress. Ja det 
kan det bli. 

 

4.2.1 Bakomliggande orsaker till psykisk påverkan 
De orsaker som framkom som bakomliggande till de symptom informanterna angav 
presenteras i nedanstående kategorier. 

- Störd sömnrytm 

En informant angav att sömnrytmen låg till grund för tröttheten. Informanten beskrev det på 
detta vis: 

- Det är samma anledningar, man stör kroppen sömnrytm. Och där är det väl självklart 
olika beroende på vilka åldrar man befinner sig i, då man är olika påverkbar utav det. 
Man påverkas olika mycket utav det. 

- Rädsla för att göra fel 

En annan informant angav rädsla för att göra fel som bakomliggande orsak till symptomet 
stress. Informanten beskrev detta genom att denne ligger och tänker på att det kanske blir för 
lite sömn och det är detta som informanten ligger och stressar upp sig över. Stressen uppstår 
över att informanten inte vill göra fel på grund av att denne är trött. 

- Matvanor 

En informant angav även sina matvanor som en orsak till trötthet. Informanten beskrev det på 
detta vis: 

- Dels är det nog kopplat till att man äter som man gör. 

4.3 Kroppsliga skillnader mellan dag- och nattskift 
I tabell 3 presenteras de kondenserade meningsenheter, koder och kategorier som framkom 
från informanternas svar på frågan: Upplever du skillnader i hur du mår kroppsligt när du 
arbetar dag i jämförelse med när du arbetar natt? 
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Tabell 3. Redovisning av kondenserade meningsenheter, koder och kategorier för frågan 
”Upplever du skillnader i hur du mår kroppsligt när du arbetar dag i jämförelse med när du 
arbetar natt?” 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Tänka på dagen innan på att vila och 
anpassa för att äta sent på kvällen. Dagen 
efter måste man ligga och sova.  

Börjar jag tidigt är jag förstörd. Allting 
innan tio är för tidigt. Jag är dålig på att 
lägga mig i tid. 

Vid rena dagturer får man en annan rytm, 
inte lika trött och inte följdeffekter på 
samma sätt. 

Anpassa redan dagen innan och dagen 
efter sova. 

 

Dålig på att gå och lägga sig.  

 

Trött av nattarbete. 

 

 

 

Sömn 

 

- Sömn 

Flera informanter ansåg att det blir svårigheter med att anpassa sömnen när man arbetar olika 
skift. Detta på grund av att flera av dem anser att det blir en annan rytm när det skiljer sig 
mellan passen. Såhär beskrev en informant det: 

- Jag måste helst försöka tänka på redan dagen innan jag ska jobba, då vill jag helst 
försöka vila lite och så försöker jag anpassa så jag äter rätt sent på kvällen eftersom 
jag inte kan äta på nätterna. Sen så är dagen efter också lite så, man måste ju ligga och 
sova och så. 

En annan informant beskrev det på detta vis: 

- För min del tror jag att det mest beror på när jag börjar, börjar jag tidigt då är jag 
förstörd. Allting innan tio är för tidigt, jag tycker om att kliva upp på morgnarna men 
om jag är pigg. 

En tredje informant beskrev sömnaspekten såhär:  

- Vid de tillfällen när man har bara rena dagturer så får man en annan rytm och man 
påverkas, man blir inte lika trött på samma sätt och får inte de där följdeffekterna på 
samma sätt. 

 

4.3.1 Bakomliggande orsaker till kroppsliga skillnader mellan dag- och nattskift 
De orsaker till de kroppsliga skillnaderna som informanterna angett redovisas nedan i de 
kategorier som framkommit. 

 

 



14 
 

- Oregelbundenhet 

En informant angav oregelbundenheten som en orsak till skillnaden mellan dag- och natt skift. 
Informanten beskrev det såhär: 

- För att dagpassen och kvällspassen är liksom det mer normala med dygnsrytm och 
allt sådant där än vad nattpassen är, eftersom jag inte jobbar nattpassen så jätte ofta. 
Det bli så sällan, jag tror att det hade varit skillnad om jag bara jobbade nätter för då 
hade det liksom blivit rutin och det hade blivit det normala. Men när man jobbar både 
dag och kvällspass och även nattpass och liksom ska variera det där, det är det jag tror 
att det blir liksom problematiskt. 

- Kvällsmänniska 

En annan aspekt hos en informant var att denne ansåg att det var lättare att arbeta kväll/natt.  

Såhär beskrev en informant det att det är lättare att arbeta kväll/natt: 

- Jag tror att det beror på att jag alltid har tränar idrott på kvällarna när jag var yngre 
i 20 år. Så kroppen är inställd på arbete på kvällar, så att det är därför. 

 

- Sömnbrist 

Sömnbrist var något som var en gemensam nämnare, bland flera informanter, som skillnad 
mellan dag- och natt skift. En informant beskrev det på detta vis: 

- Dålig dygnsrytm, jag är sämst på att gå och lägga mig i tid. Det känns alltid som att 
det finns något mer att göra på kvällen, oavsett om jag gör det eller inte. Ja, som i 
morse så klev upp klockan fem och borde ha gått och lagt mig tidigt. Det var tidigt för 
mig, jag gick och la mig innan klockan slog tolv, det var säkert fem minuter innan. Det 
är alldeles för kort tid framförallt eftersom jag sov tre timmar natten till igår. Jag är 
alldeles för dålig på att gå och lägga mig när jag borde. 

 

4.4 Psykiska skillnader mellan dag- och natt skift 
De psykiska skillnader mellan dag- och natt skift som informanterna angett redovisas nedan i 
tabell 4. Tabell 4 innehåller de kondenserade meningsenheterna, koderna och kategorierna 
som framkommit utifrån svaren på frågan: Upplever du skillnader i hur du mår psykiskt när 
du arbetar dag i jämförelse med när du arbetar natt? 
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Tabell 4. Redovisning av kondenserade meningsenheter, koder och kategorir för frågan 
”Upplever du skillnader i hur du mår psykiskt när du arbetar dag i jämförelse med när du 
arbetar natt?” 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Jag blir stressad över hur länge jag sover 
dagen efter, jag känner att jag måste 
sova visst antal timmar om jag har ett 
nattpass igen, gör jag inte det kan jag bli 
stressad. 

Stressad över sömnen. 

 

Stress. 

Jag känner mig mer alert på kvällar. Då 
har man hunnit sova ut och man hinner 
äta och göra som man vill. 

Piggare på kvällen på grund av att man är 
utsövd. 

Piggare vid kvällsskift. 

När något på tåget händer som gör att 
man måste skärpa sig, då kan man 
känna sig avtrubbad, man tycker att man 
är så trött att det här klarar man inte.  

Avtrubbad på grund av trötthet Avtrubbad nattetid 

 

- Stress 

En informant angav stress som en psykisk skillnad mellan att arbeta dag i jämförelse med 
natt. Detta beskrev informanten på så vis att denne stressar upp sig över hur länge personen 
sover dagen efter och känner att denne behöver få ett visst antal timmar sömn. Om 
informanten inte får de antal timmar som denne behöver kan informanten bli stressad. 

 

- Piggare vid kvällsskift 

En annan informant angav att denne är piggare på sina kvällsskift. Såhär beskriver 
informanten detta: 

- Jaa, jag känner mig mer alert när jag jobbar kvällar. Just för att då har man hunnit 
sova ut mycket, mycket mer. Och man hinner äta som man vill, man hinner göra som 
man vill. 

- Avtrubbad nattetid 

En annan skillnad mellan att arbeta dag i jämförelse med natt angav en informant som att vara 
avtrubbad på natten. Informanten beskrev det på detta vis: 

- Men just under natten, när man går in i slutet av passet och man är riktigt, riktigt trött 
och man försöker ha lite ordning och reda på alla resande i tåget och kanske är man 
försenad och det skapar lite press på en samtidigt. När det händer något på tåget som 
gör att man måste skärpa sig, då kan man känna liksom att man känner sig jävligt 
avtrubbad, man tycker att man är så trött att det här klarar man inte. 
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4.4.1 Bakomliggande orsaker till psykiska skillnader mellan dag- och nattskift 
I avsnittet nedan kommer de orsaker informanterna upplever ligga till grund för skillnaderna 
mellan att arbeta dag i jämförelse med natt att redovisas. 

- Sömnbrist 

En informant angav sömnbrist som en orsak till skillnaden att arbeta dag i jämförelse med 
natt. I citatet nedan beskriver informanten detta med egna ord: 

- För att jag ska orka, som det här med att jag ska sova, för sover jag inte, om jag inte 
kan sova speciellt bra så blir jag ju hemskt trött på nätterna och eftersom vi har vaken 
natt på vårt boende.  

4.5 Skiftarbetets påverkan på mattider 
I avsnittet nedan redovisas de kategorier som framkommit från informanternas svar på frågan: 
Upplever du att skiftarbetet påverkar dina mattider? 

- Problematiska mattider 

Två av informanterna angav att skiftarbetet medförde problematiska mattider, detta bland 
annat på grund av rörligt arbetsschema eller svårigheter att äta nattetid. I citaten nedan 
beskriver informanterna detta själva.  

- Ja, det gör det absolut. Jaa, för under dagspass och kvällspass så äter jag ungefär 
som om jag skulle vara hemma. Relativt normala tider, även fast det också skiftar 
litegrann, beroende på om jag jobbar ett dagspass eller om jag jobbar ett kvällspass 
eller om jag jobbar ett heldagspass. Men det är väl framförallt nattpassen som är det 
jobbiga. Jag försöker ibland att äta ganska sent eftersom det är väldigt svårt tycker jag 
att äta på natten. Och jag vet också att man inte ska göra det, eller i alla fall helst inte. 

- Ja absolut, det enda fasta, när man jobbar dag då käkar vi alltid lunch vid halv två. 
Så det blir någon form av fast tid men framförallt för mig som jobbar mycket mer 
annorlunda än vad de andra gör. Jag har mycket mer rörligt schema, plus att jag är 
med på alla kvällsgrejer, alla daggrejer och allting. Så vissa dagar kommer jag in tre, 
då har man missat den där dagmaten. Vissa gånger börjar man riktigt tidigt så då går 
man hem innan så då blir det ofta att man inte orkar äta, så trots att man har dem där 
fasta mattiden så missar man den i alla fall på grund av schemat. Så det blir lite skeva 
mattider. 

 

- Hungrigare på kvällarna 

En informant angav att denne är hungrigare på kvällarna.  

- Ja, jag äter mer på kvällarna än vad jag gör på dagarna. 
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- Sockersug nattetid 

En annan informant angav att denne känner ett sockersug på natten som inte finns på dagen. I 
citatet nedan beskriver informanten detta med egna ord. 

- Ja, definitivt, det gör det ju. Ja aldrig annars så känner man ju inte ett skrikande 
behov av att få i sig socker, framförallt, som på natten när man har jobbat eller jobbar. 
De symptomen får jag aldrig annars dagtid utan då blir man bara normalt hungrig. 
Men just på natten då blir man något alldeles kopiöst, sötsugen skulle jag vilja kalla 
det. Och det är farligt att ha. 

 

4.5.1 Bakomliggande orsaker till skiftarbetets påverkan på mattider 
I tabell 5 nedan redovisas kondenserade meningsenheter, koder och kategorier som 
framkommit från vad informanterna upplever vara orsakerna till skiftarbetets påverkan på 
deras mattider. 

 

Tabell 5. Redovisning av kondenserade meningsenheter, koder och kategorier för frågan 
”Upplever du att skiftarbetet påverkar dina mattider?”  

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det handlar om att jag inte kan eller vill äta 
på natten. Då blir det att jag lägger om 
mina mattider dagen innan. Så det är väl 
det och jag vet att jag inte ska eller vill äta, 
så då planerar jag om. 

Vill och kan inte äta nattetid och 
planerar därför om mattiderna. 

Svårigheter nattetid 

Jag har svårt att äta på morgnarna, kan 
bero på att jag äter mycket på kvällen så 
kroppen är mätt när jag vaknar.  

Äter mycket på kvällen så kroppen är 
mätt. 

Mättnad. 

Jag har så pass rörligt schema, jag måste 
göra andra saker. 

Rörligt schema. Rörligt schema 

Med lite sömn i kroppen vill kroppen ha 
snabba kolhydrater. 

För lite sömn. Sömnbrist 

 

 

- Svårigheter nattetid 

En informant varken kan eller vill äta nattetid vilket gör att denne behöver planera om sina 
mattider. Nedan finns ett citat från informanten. 
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- Jag tror att det handlar om framför allt att jag inte kan äta eller inte vill äta på 
natten. Så då blir det ju automatiskt att jag lägger om mina mattider på dagen innan. 
Så det är väl framför allt det och jag vet ju att jag liksom inte ska äta, eller vill äta så 
då blir det att jag planerar om. 

- Mättnad 

En orsak till att skiftarbetet kan påverka mattider angav en annan informant att det kunde vara 
för att denne har svårt att äta på morgnarna och detta kopplar informanten till att personen äter 
mycket mat på kvällarna. 

- Det kan bero på att jag äter mycket på kvällen så kroppen är mätt och belåten på 
morgonen när jag vaknar. 

- Rörligt schema 

För en informant var orsaken till dennes problematiska mattider dess rörliga schema. 

- Det är just det att jag har så pass rörligt schema, så jag måste göra en massa andra 
saker. 

- Sömnbrist 

En informant angav sömnbrist som en upplevd orsak till dennes sockersug nattetid. I citatet 
nedan beskriver informanten detta med egna ord: 

- Jag vet inte, men jag kan tänkta mig att ju mindre sömn man har i kroppen, ju större 
behov har man av snabba kolhydrater. Jag tror att det hänger ihop litegrann. 
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4.6 Skiftarbetets påverkan på matvanor 
I tabellen nedan redovisas de kategorier som framkommit från informanternas svar på frågan: 
upplever du att skiftarbetet påverkar dina matvanor? 

Tabell 6. Redovisning av kondenserade meningsenheter, koder och kategorier för frågan 
”Upplever du att skiftarbetet påverkar dina matvanor?” 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det blir oftast så på nätterna, jag äter aldrig 
riktig mat när jag jobbar natt. Om man har 
tre nätter i rad så ofta den andra och tredje 
natten, har man godis eller energidrycker.  

Under natten är det lätt att man inte sätter 
sig och äter en måltid, det blir för mastigt. 
Det blir gärna snacks, läsk, loka funkar 
ganska bra. Ibland vill man åt snabba 
kolhydrater. 

Nattetid mer onyttigt. 

 

 

 

Nattetid mer onyttigt. 

 

 

 

 

Äter onyttigare nattetid. 

Mer snabbmat på kvällar och husmanskost 
på dagar. 

Husmanskost på dagarna så på luncherna 
blir det någon for av bra mat. Det har fått 
mig att äta sallad. Så fort det är kvällar då 
blir det mer skräpigt. När man är ledig då 
orkar man inte laga mat, är less på mat 
eftersom man har med mat att göra hela 
dagarna. Då blir det pizzor och skräpmat, 
man orkar inte engagera sig. 

Onyttigare mat kvällstid. 

 

 

Onyttigare mat kvällstid. 

 

 

Äter onyttigare kvällstid. 

 

- Äter onyttigare nattetid 

Två av informanterna angav att de upplever att de äter mer onyttigt på natten. Båda 
informanterna har gemensamt att de vänder sig till den snabba energin i exempelvis 
energidrycker eller snacks. En informant beskrev det på detta vis: 

- Men just under natten då, så blir det lätt att man inte sätter sig och äter en måltid så, 
utan det blir för mastigt på natten. Utan det blir gärna snacks, läsk, loka funkar väl i 
och för sig ganska bra många gånger, men ibland vill man åt snabba kolhydrater, det 
är ju så va och då påverkar det. Det ska enkelt, snabbt och något man ska kunna 
greppa i farten och bara kunna springa vidare i tåget. 
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- Äter onyttigare kvällstid 

De andra två informanterna hade gemensamt att de angav att de äter onyttigare på kvällstid 
samt att de äter mer husmanskost på dagtid. I citatet nedan beskriver en informant detta: 

- Vi har mest husmanskost på dagarna så alltid när man äter på luncherna så då blir 
det någon form av sådan bra mat. Och det har fått mig att äta sallad också, det har jag 
aldrig ätit tidigare. Men sen så fort det är kvällar och allting sådant, då blir det mer 
skräpigt och allting sådant. Sen så fort man är ledig så orkar man inte laga någon mat 
överhuvudtaget. 

 

4.6.1 Bakomliggande orsaker till skiftarbetets påverkan på matvanor 
I avsnittet nedan redovisas de orsaker som informanterna upplever vara de bakomliggande 
orsakerna till skiftarbetets påverkan på deras matvanor.  

- Snabb energipåfyllning 

Två informanter angav att snabb energipåfyllning är en orsak till att de har de matvanor de har 
när de arbetar nattetid. En informant beskrev det som i citatet nedan: 

- Någonting bara för att få upp, ja men liksom socker. Bara för att orka. Så det 
påverkar absolut. 

Den andra informanten beskrev det på detta vis: 

- Ja det är väl det här som jag sa va, att med lite sömn i kroppen så vill kroppen ha 
snabba kolhydrater. 

- Lathet 

De andra två informanterna angav att de inte orkar laga mat, det är enklare att exempelvis 
hämta en pizza. En informant angav även att denne ansåg att människan är lat i naturen. 

- Det har nog att göra med att man är lat som människa. Det är enklare att kasta in en 
panpizza i micron på kvällen än att stå och laga mat och ta med sig matdosa och 
värma. 
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning 
Det resultat som framkom under studien var att alla informanter upplevde att skiftarbetet 

påverkar dem kroppsligt i någon form. Symptom som angavs var exempelvis trötthet och 

sömnsvårigheter. De psykiska symptom som informanterna rapporterade som följd av att 

arbeta skift var trötthet, nedstämdhet och stress. Alla informanter upplevde att skiftarbetet 

påverkar både deras mattider och matvanor. Informanternas mattider påverkades av rörliga 

scheman, svårigheter att äta nattetid samt sömnbrist. Gällande matvanorna rapporterades 

sockersug nattetid samt konsumtion av skräpmat som följd av skiftarbete. De flesta resultat 

från studien stämmer överens med tidigare forskning.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1Resultatet i relation till tidigare forskning 
Flera av de symptom som informanterna angett som följd av att arbeta skift, som exempelvis 

trötthet, sömnsvårigheter, stress, störd dygnsrytm samt omställning mellan skift, är 

överensstämmande med vad tidigare forskning visat[10][12].  

Gällande det som informanterna rapporterade kring den psykiska aspekten, så finns det stora 

likheter med vad tidigare forskning visat. Tidigare forskning har visat att när individer arbetar 

skift, särskilt vid långvarigt skiftarbete, är det vanligt med psykiska problem i form av stress, 

ångest samt depression[16], vilket flera av studiens informanter rapporterade. Flera av 

informanterna angav att flera av dessa symptom upplevdes vara en följd av att arbeta skift, 

däribland stress samt nedstämdhet. En informant angav dock att denne inte upplevde  några 

psykiska effekter av sitt skiftarbete. Detta kan bero på det som informanten själv angav, att 

denne är en kvällsmänniska och därmed kan det kopplas samman med den endogena 

cirkadiska rytmen[4].  

I tidigare forskning har det framkommit fler både fysiska och psykiska symptom än vad 

informanterna angivit i denna studie. Exempel på sjukdomar som inte upplevts bland 

informanterna är metaboliska störningar såsom övervikt, tarmsjukdomar samt problem att 

hålla blodsockret på en jämn nivå[13]. Även kardiovaskulära sjukdomar samt diabetes har 

inte nämnts som följd av skiftarbete hos informanterna[11]. Symptom sammankopplade till 

dessa sjukdomar kan exempelvis vara magbesvär på grund av tarmsjukdom samt trötthet på 

grund av en låg blodsockernivå. Att många symptom och sjukdomar från tidigare studie inte 

tagits upp hos informanterna kan bero på att alla individer är olika, har olika förutsättningar 
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samt att alla individer som deltagit i denna studie har arbetat skift under olika lång tid samt att 

urvalet saknade äldre personer över 50 år. Det kan även vara så att informanterna är 

omedvetna om att de har högt blodtryck eller kopplar samman övervikt med sina matvanor på 

grund av skiftarbete. En annan anledning kan vara att antalet informanter var mycket 

begränsat i denna studie vilket minskar möjlighetet att detektera förekommande symptom och 

upplevelser.  

Gällande deltagarnas matvanor så angav alla deltagare att matvanorna påverkas av att arbeta 

skift. De angav att det var vanligt att de åt livsmedel som kan klassas om onyttiga, såsom 

godis, pizza och energidrycker. Nattlig ätning av exempelvis ”snacks” förekom bland 

deltagarna och detta är något som visat sig vara vanligt bland individer som arbetar skift, 

vilket även denna studie styrker[13].  Kostens betydelse för att våra kroppar ska orka 

vardagen är stor[2]. Statens folkhälsoinstituts kostråd för goda matvanor anger bland annat att 

man ska äta mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen, det motsvarar till exempel tre 

frukter och två rejäla nävar grönsaker samt att i första hand välja fullkorn när man äter bröd, 

flingor, gryn, pasta och ris[2]. Såsom deltagarna har beskrivit sina matvanor så når de mest 

troligt inte upp till de svenska näringsrekommendationerna, vilket kan leda till övervikt, hjärt-

kärlsjukdomar samt vissa typer av cancer[3].  

5.2.2 Resultatets relevans för folkhälsoarbete 
Resultatet som framkommit under denna studie är relevant för folkhälsoarbetet i den aspekten 

att den kunskap som framkommit påvisar att det finns hälsoproblem för de individer som 

arbetar skift. Dock finns det inte tillräckligt med information i tidigare forskning för hur 

individer som arbetar skift upplever sin arbetssituation, vilka problem de upplever finns samt 

vilka eventuella brister som finns sammankopplat med skiftarbetet. Denna information behövs 

för att medvetandegöra exempelvis arbetsgivare om sina anställdas arbetssituation och 

behovet av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Detta kan ske genom att 

informera de anställda om hälsosamma matvanor, ta fram policys samt att möjligvis på högre 

nivå reglera antal timmar som en individ får arbeta skift. Det behövs även fördjupad kunskap i 

hur arbetsgivaren kan underlätta för de individer som arbetar skift. Flera av informanterna 

angav att de åt ”skräpmat”, ett exempel gällande denna aspekt kan vara att arbetsgivaren kan 

underlätta goda matvanor för skiftarbetande individer genom förbättra möjlighet och tillgång 

till att laga och äta hälsosammare mat på arbetsplatsen. Genom att förbättra situationen för de 

individer som arbetar skift förbättras även den totala folkhälsan i och med att alltfler individer 

i dagens samhälle arbetar skift[6].  
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5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Svagheter och styrkor 
Den använda metoden till denna studie var en kvalitativ semistrukturerad intervju. De resultat 

som studien gett kan ses som relevant i förhållande till undersökningens syfte. Alla frågor har 

besvarats av samtliga deltagare. Urvalet till studien var ett bekvämlighetsurval och bland 

informanterna är båda könen representerade med en fördelning av tre män och en kvinna. En 

styrka med detta är att båda könen är representerade medan en svaghet är att kvinnorna är 

underrepresenterade. Informanterna är i åldrarna 24, 27, 45 samt 45 år och en styrka med att 

ha informanter i yngre åldrar kan vara att det går att påvisa att symptom kan komma redan i 

tidig ålder. En svaghet med att ingen av informanterna är äldre än 45 år kan vara då det är en 

åldrande arbetskraft vilket kan göra det svårt att applicera dessa resultat på den åldersgruppen. 

Med åldern kan även ytterligare problem uppstå än de som rapporterats i denna studie. Denna 

studie innefattar endast fyra informanter, vilket kan ses som en svaghet då resultatet som 

framkommit är svårt att applicera på den totala gruppen individer som arbetar skift. 

Svagheter med metoden kan vara att informanterna inte känner sig bekväma med att öppna 

upp sig om ämnet, att de upplever det som något känsligt att prata om. En annan svaghet kan 

vara att intervjuerna inte genomfördes på samma plats utan på flera olika platser. Detta kan 

vara en svaghet genom att de informanter som intervjuades på platser de var bekanta med 

kanske öppnade sig mer än de som intervjuades på en obekant plats.  

5.3.2 Resultatets generaliserbarhet 
De fysiska och psykiska symptom som bra överens med tidigare studier vilket gör att denna 

studiens resultat stärks. Den äldsta informanten var 45 år vilket gör att det är svårt att 

generalisera det resultaten till den äldre delen av den skiftarbetande populationen. 

5.3.3 Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning i detta ämne är att studera hur företagen arbetar med problemen 

som finns för de individer som arbetar skift, för att sedan kunna arbeta vidare med åtgärder 

för ett hälsosammare arbetsliv för de berörda individerna. Det behöver även göras fler 

undersökningar av samma typ som denna, för att få ett större underlag och fler upplevelser 

från skiftarbetande individer. En annan forskningsfråga att gå vidare med kan vara att 

undersöka skiftarbetande individers upplevelser av vad deras arbetsgivare aktivt arbetar med 

för att underlätta att arbeta skift. Gällande matvanor för individer som arbetar skift kan det 

vara något att fördjupa sig i, detta på grund av att det framkom i resultaten att flera av 

informanterna åt ”skräpmat”. Därmed behövs det även studier på vad skiftarbetarna själva 
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upplever och tror skulle kunna hjälpa dem till hälsosammare matvanor. Här kan det vara en 

bra idé att använda sig av beteendeförändringsteorier, för att se hur benägna de skiftarbetande 

individerna är för förändring och för att det ska kunna ge ett resultat.  

6. Slutsats 
Slutsatsen utifrån denna studie är att många av deltagarnas symptom stämmer överens med 

vad tidigare forskning visat. Alla informanter upplevde någon form av problem av att arbeta 

skift, vilket ytterligare belyser att skiftarbete ha negativa hälsoeffekter. Det som framkommit 

under studien är att det var vanligt att informanterna rapporterade dåliga matvanor under 

nattskiftet vilket är en viktig aspekt att arbeta med.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Ålder, kön? 
 

2. a) Upplever du att skiftabetet påverkar dig kroppsligt? 
 
b) Vad tror du att det beror på? 
 

3. a) Upplever du att skiftarbetet påverkar dig psykiskt? 
 
b) Vad tror du att det beror på? 
 

4. a) Upplever du skillnader i hur du mår kroppsligt när du arbetar dag i jämförelse med 
när du arbetar natt? 
 
b) Vad tror du att det beror på? 
 

5. a) Upplever du skillnader i hur du mår psykiskt när du arbetar dag i jämförelse med 
när du arbetar natt? 
 
b) Vad tror du att det beror på? 
 

6. a) Upplever du att skiftarbetet påverkar dina mattider? 
 
b) Vad tror du att det beror på? 
 

7. a) Upplever du att skiftarbetet påverkar dina matvanor? 
 
b) Vad tror du att det beror på? 
 
 
 

Följdfrågor kommer att användas vid behov. 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. 

Hej! 

Mitt namn är Emmah Winther och jag studerar till Hälsopedagog på Högskolan i Gävle.  

I dagens samhälle blir det alltmer vanligt med skiftarbete eller rytmstörande arbetstider och i 

och med denna studie vill jag få lite mer förståelse för hur individer som arbetar under 

rytmstörande arbetstider upplever att arbetstiderna påverkar dem fysisk och psykiskt samt att 

ta reda på vad individerna äter och under vilka tidpunkter.   

För att undersöka detta kommer jag att intervjua personer som arbetar under rytmstörande 

arbetstider och även be dem besvara en enkät med frågor om deras mattider och matvanor.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta och välja att avsluta deltagandet 

utan att behöva ange motiv för detta, du kan även välja att avstå från att svara på vissa frågor. 

Deltagandet i denna undersökning kommer att ske anonymt och det kommer inte att finnas 

uppgifter som kan kopplas till Dig. 

Intervjun kommer att spelas in och jag är den enda som kommer ta del av det inspelade 

materialet. Materialet kommer att förvaras i en låst mapp på datorn dit endast jag kommer ha 

tillgång. Enkäten kommer att förvaras i en mapp på ett säkert ställe dit endast jag  kommer att 

ha tillgång. Efter att studien genomförts kommer allt insamlat material att förstöras. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig Emmah Winther på telnr 070-75 46 315. 

Tack på förhand för din medverkan. 

Emmah Winther Studerande på Högskolan i Gävle 070-75 46 315 hfk08eon@student.hig.se  

Mats Djupsjöbacka Ph. D och handledare 026-64 97 09 mats.djupsjobacka@hig.se 

 

Jag har härmed tagit del av informationen och jag ger mitt godkännande till att låta mig spelas 
in och att vara en del av denna undersökning. 

 

 

 

mailto:hfk08eon@student.hig.se


 
 

Bilaga 3 

Tabell 1. Redovisning av meningsenheter kondenserade meningsenheter, koder och kategorier 
för frågan ”Upplever du att skiftarbetet påverkar dig kroppsligt?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Jaa alltså, jag är tröttare, 
när jag jobbar exempelvis 
natt eller när jag liksom går 
från att jobba dagpass och 
sen ska jobba kvällspass 
och så vidare. Så det 
märker jag ju av. 

Det gör ju att man blir trött 
i kroppen. 

Man blir ju betydligt 
tröttare och man äter inte 
riktigt som man kanske 
borde. 

Ja, fast inte speciellt 
mycket. Men litegrann 
ändå, i form av trötthet 
ibland.  

Jag är tröttare, när jag jobbar 
natt eller går från att jobba 
dagpass till att jobba 
kvällspass. 

 

 

Man blir tröttare i kroppen. 

 

Tröttare och äter inte som 
man borde. 

 

Inte mycket, men lite i form 
av trötthet.  

Tröttare vid passbyte 

 

 

 

 

Tröttare i kroppen 

 

Tröttare 

 

 

Trötthet  

 

 

 

 

 

 

Trötthet 

 

 

Sömnsvårigheter har man 
ju.  

Sömnsvårigheter har man.  Sömnsvårigheter Sömnsvårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Redovisning av meningsenheter,  kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Vad tror du att det beror på?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Så när man kommer hem 
på kvällen så tar det ju 
som en stund att varva ner 
och liksom koppla av och 
sådär och det är väldigt 
sällan man får sju timmars 
sömn eller åtta timmar 
utan det blir snarare fem 
timmar. 

På kvällen tar det en stund 
av varva ner och koppla av, 
sällan 7 eller 8 timmars 
sömn, snarare 5 timmar. 

 

 

Problem att varva ner och 
koppla av 

Svårigheter att koppla av 

Jag tror att det beror på att 
kroppen är gjord för att 
sova på natten och jobbar 
man på natten så får den 
inte vila då, så då måste 
den ställa om litegrann. 

Det är ju det att man inte 
kommer in i rutiner, 
kroppen hinner ju liksom 
inte från den ena veckan 
till den andra, ställa om 
sig. 

Kroppen är gjord för att 
sova på natten, jobbar man 
natt får den inte vila, måste 
ställa om. 

 

Kommer inte in i rutiner, 
kroppen hinner inte ställa 
om sig. 

 

Kroppen får inte vila och 
måste ställa om 

 

 

Inga rutiner, svårt att ställa 
om 

 

 

 

Omställning 

 

 

Att för in del blir det ofta 
att när jag väl jobbar så 
blir det ofta så pass 
intensivt så man har inte 
tid att äta många gånger 
när de andra får gå och äta 

När jag jobbar blir det så 
pass intensivt, har inte tid 
att äta 

Intensiva arbetspass Intensitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Upplever du att skiftarbetet påverkar dig psykiskt?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Nej eller jo men kanske lite 
det här att man tänker på att 
nu kommer jag vara trött. 

 

Men jag tror inte att det 
märks utåt direkt annat än 
att man är just trött och inte 
kan göra så mycket som 
man skulle vilja göra. 

Man vet att man kommer vara 
trött. 

 

 

Märks inte utåt annat är att man 
är trött.   

Kommer att vara trött 

 

 

 

Trötthet 

 

 

Trötthet 

Eller jo det är klart, är jag 
riktigt, riktigt trött så då blir 
jag ju lite låg också, inte 
deprimerad men liksom lite 
låg. Man tycker att saker är 
tråkiga, men så fort jag är 
utvilad så givetvis bra i 
skallen. Men med trötthet 
kommer också att man blir 
låg, kan man väl egentligen 
säga, det är väl kanske rätt 
ord att använda i det här 
sammanhanget 

 

 

Är jag riktig trött blir jag också 
låg, inte deprimerad. Man 
tycker att saker är tråkiga. Med 
trötthet blir jag också låg. 

 

 

 

 

 

 

Låg på grund av trötthet 

 

 

 

Nedstämdhet 

Nej eller jo men kanske lite 
det här att man tänker på att 
nu kommer jag vara trött, 
nu kommer jag att arbeta ett 
heldagspass och att man 
liksom ja, det blir lite stress. 
Ja det kan det bli. 

Tänker på att man kommer vara 
trött, kommer arbeta ett 
heldagspass, det blir lite stress. 

 

Tankar på att vara trött resulterar 
i stress 

Stress 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 4. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Vad tror du att det beror på?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Det är samma anledningar, 
man stör kroppens 
sömnrytm. Och där är det 
väl självklart olika 
beroende på vilka åldrar 
man befinner sig i, då man 
är olika påverkbar utav det. 
Man påverkas olika mycket 
utav det. 

 

Man stör kroppens sömnrytm. 
Olika beroende på vilken 
ålder, olika påverkbar. 

 

 

Stör sömnrytmen 

 

 

Störd sömnrytm 

För att jag vet att, om det 
nu handlar om att jag tror 
att jag kommer få för lite 
sömn så är det ju det att jag 
stressar upp mig och tänker 
på hur trött jag kommer att 
vara. Också med tanke på 
att vi jobbar med 
människor och jag vill inte 
göra fel på grund av att jag 
är trött med till exempel 
mediciner, så det är väl det 
man kanske tänker på. 

 

Tror jag att jag kommer få för 
lite sömn så är det ju det jag 
stressar upp mig och tänker på 
hur trött jag kommer vara. Vi 
jobbar med människor och jag 
vill inte göra fel på grund av 
att jag är trött, med 
exempelvis mediciner.  

 

 

Uppstressad och rädd att göra 
fel på grund av trötthet. 

 

 

 

 

 

 

Rädsla för att göra fel. 

 

 

 

Dels är det nog kopplat till 
att man äter som man gör. 

Kopplat till att man äter som 
man gör. 

Matvanor Matvanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 5. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Upplever du skillnader i hur du mår kroppsligt när du arbetar dag i 
jämförelse med när du arbetar natt?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Jag måste helst försöka 
tänka på redan dagen innan 
jag ska jobba, då vill jag 
helst försöka vila lite och 
så försöker jag anpassa så 
jag äter rätt sent på kvällen 
eftersom jag inte kan äta på 
nätterna. Sen så är dagen 
efter också lite så, man 
måste ju ligga och sova 
och så. 

För min del tror jag att det 
mest beror på när jag 
börjar, börjar jag tidigt då 
är jag förstörd. Allting 
innan tio är för tidigt, jag 
tycker om att kliva upp på 
morgnarna men om jag är 
pigg. Men jag är dålig på 
att gå och lägga mig i tid 
så, så allting innan tio är 
jobbigt. 

Vid de tillfällen när man 
har bara rena dagturer så 
får man en annan rytm och 
man påverkas, man blir 
inte lika trött på samma 
sätt och får inte de där 
följdeffekterna på samma 
sätt. 

Tänka på dagen innan på att 
vila och anpassa för att äta 
sent på kvällen. Dagen efter 
måste man ligga och sova.  

 

 

 

 

 

Börjar jag tidigt är jag 
förstörd. Allting innan tio är 
för tidigt. Jag är dålig på att 
lägga mig i tid. 

 

 

 

Vid rena dagturer får man 
en annan rytm, inte lika trött 
och inte följdeffekter på 
samma sätt. 

Anpassa redan dagen innan 
och dagen efter sova. 

 

 

 

 

 

 

 

Dålig på att gå och lägga sig.  

 

 

 

 

 

Trött av nattarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Sömn 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 6. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Vad tror du att det beror på? 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

För att dagpassen och 
kvällspassen är liksom det 
mer normala med dygnsrytm 
och allt sådant där än vad 
nattpassen är, eftersom jag 
inte jobbar nattpassen så jätte 
ofta. Det bli så sällan, jag tror 
att det hade varit skillnad om 
jag bara jobbade nätter för då 
hade det liksom blivit rutin 
och det hade blivit det 
normala. Men när man jobbar 
både dag och kvällspass och 
även nattpass och liksom ska 
variera det där, det är det jag 
tror att det blir liksom 
problematiskt. 

Dagpassen och kvällspassen 
är det normala med 
dygnsrytm än vad nattpassen 
är. Det hade varit skillnad 
om jag bara jobbade nätter, 
då hade det blivit rutin. När 
man jobbar både dag, kvälls 
och nattpass och ska variera, 
det är det jag tror blir 
problematiskt.  

 

 

 

 

Ingen rutin på grund av olika 
arbetspass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oregelbundenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror att det beror på att jag 
alltid har tränar idrott på 
kvällarna när jag var yngre i 
20 år. Så kroppen är inställd 
på arbete på kvällar, så att det 
är därför. 

Jag har alltid tränat idrott på 
kvällarna. Så kroppen är 
inställd på arbete på kvällar. 

 

Inställd på kvällsarbete 

 

 

 

Kvällsmänniska 

 

 

 



 
 

Dålig dygnsrytm, jag är sämst 
på att gå och lägga mig i tid. 
Det känns alltid som att det 
finns något mer att göra på 
kvällen, oavsett om jag gör 
det eller inte. Ja, som i morse 
så klev upp klockan fem och 
borde ha gått och lagt mig 
tidigt. Det var tidigt för mig, 
jag gick och la mig innan 
klockan slog tolv, det var 
säkert fem minuter innan. Det 
är alldeles för kort tid 
framförallt eftersom jag sov 
tre timmar natten till igår. Jag 
är alldeles för dålig på att gå 
och lägga mig när jag borde. 

Ja, det är jag 
hundraprocentigt säker på att 
det har med sömnen att göra. 
Det kan även vara när det 
inträffar saker i ens liv som 
gör att man sover dåligt av 
andra orsaker, så känner man 
av samma symptom. 

 

 

Borde gått och lagt mig 
tidigt, tidigt för mig då det 
var innan 12. Det är alldeles 
för kort tid eftersom jag sov 
tre timmar natten till igår.  

 

 

 

 

 

 

Säker på att det har med 
sömnen att göra. Kan även 
inträffa saker i livet som gör 
att man sover dåligt.  

 

 

För lite sömn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har med säkerhet med sömn 
att göra, sover dåligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnbrist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 7. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Upplever du skillnader i hur du mår psykiskt när du arbetar dag i 
jämförelse med när du arbetar natt?” 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Och att jag blir stressad 
av hur länge jag sover 
dagen efter och att jag 
känner att jag måste sova 
ett visst antal timmar 
speciellt om jag har ett 
nattpass igen efter att jag 
redan haft ett nattpass och 
måste sova ex antal 
timmar och gör jag inte 
det så kan jag bli väldigt 
stressad. 

Jag blir stressad över hur länge 
jag sover dagen efter, jag känner 
att jag måste sova visst antal 
timmar om jag har ett nattpass 
igen, gör jag inte det kan jag bli 
stressad. 

 

 

 

Stressad över sömnen. 

 

 

 

 

 

 

Stress. 

 

 

 

 

 

 

Jaa, jag känner mig mer 
alert när jag jobbar 
kvällar. Just för att då har 
man hunnit sova ut 
mycket, mycket mer. Och 
man hinner äta som man 
vill, man hinner göra som 
man vill. 

 

Jag känner mig mer alert på 
kvällar. Då har man hunnit sova 
ut och man hinner äta och göra 
som man vill. 

 

 

Piggare på kvällen på 
grund av att man är utsövd. 

 

 

 

Piggare vid kvällsskift. 

 

 

 

När det händer något på 
tåget som gör att man 
måste skärpa sig, då kan 
man känna liksom att 
man känner sig jävligt 
avtrubbad, man tycker att 
man är så trött att det här 
klarar man inte. Lite så 
kan man känna. 

 

När något på tåget händer som 
gör att man måste skärpa sig, då 
kan man känna sig avtrubbad, 
man tycker att man är så trött att 
det här klarar man inte.  

 

 

Avtrubbad på grund av 
trötthet 

 

Avtrubbad nattetid 

 

Tabell 8. Redovisning av meningsenheter kondenserade meningsenheter, koder och kategorier 
för frågan ”Vad tror du att et beror på?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

För sover jag inte, om jag 
inte kan sova speciellt bra så 
blir jag ju hemskt trött på 
nätterna och eftersom vi har 
vaken natt på vårt boende. 

Sover jag inte blir jag 
hemskt trött och vi har vaken 
natt på vårt boende.  

Sömnbrist påverkar arbetet. Sömnbrist 

 



 
 

Tabell 9. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Upplever du att skiftarbetet påverkar dina mattider?” 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Ja, det gör det absolut. Jaa, 
för under dagspass och 
kvällspass så äter jag ungefär 
som om jag skulle vara 
hemma. Relativt normala 
tider, även fast det också 
skiftar litegrann, beroende på 
om jag jobbar ett dagspass 
eller om jag jobbar ett 
kvällspass eller om jag 
jobbar ett heldagspass. Men 
det är väl framförallt 
nattpassen som är det 
jobbiga. Jag försöker ibland 
att äta ganska sent eftersom 
det är väldigt svårt tycker jag 
att äta på natten. Och jag vet 
också att man inte ska göra 
det, eller i alla fall helst inte. 

 

Ja absolut, det enda fasta, när 
man jobbar dag då käkar vi 
alltid lunch vid halv två. Så 
det blir någon form av fast 
tid men framförallt för mig 
som jobbar mycket mer 
annorlunda än vad de andra 
gör. Jag har mycket mer 
rörligt schema, plus att jag är 
med på alla kvällsgrejer, alla 
daggrejer och allting. Så 
vissa dagar kommer jag in 
tre, då har man missat den 
där dagmaten. Vissa gånger 
börjar man riktigt tidigt så då 
går man hem innan så då blir 
det ofta att man inte orkar 
äta, så trots att man har den 
där fasta mattiden så missar 
man den i alla fall på grund 
av schemat. Så det blir lite 
skeva mattider. 

Under ett dagspass och 
kvällspass äter jag som om 
jag skulle vara hemma. 
Normala tider, fast det också 
skiftar, beroende på om jag 
jobbar dagspass, kvällspass 
eller heldagspass. 
Framförallt nattpassen är 
jobbiga. Jag försöker att äta 
sent eftersom det är svårt att 
äta på natten. 

 

 

 

 

 

 

När man jobbar dag då käkar 
vi alltid lunch vid hal två. 
Det blir någon form av fast 
tid, för mig som jobbar 
annorlunda än de andra gör. 
Jag har mer rörligt schema, 
jag är med på alla kvälls oh 
daggrejer. Vissa dagar 
missar man dagmaten. 
Börjar man riktigt tidigt går 
man hem innan så då orkar 
man inte äta. Trots den fasta 
mattiden missar man den på 
grund av schemat. Det blir 
skeva mattider. 

 

 

 

Mattider är mer 
problematiska nattetid än 
dag och kvällspass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av rörligt schema 
blir det skeva mattider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiska mattider 



 
 

Ja, jag äter mer på kvällarna 
än vad jag gör på dagarna. 

Äter mer på kvällarna än på 
dagarna. 

Hungrigare på kvällarna. Hungrigare på 
kvällarna. 

Ja, definitivt, det gör det ju. 
Ja aldrig annars så känner 
man ju inte ett skrikande 
behov av att få i sig socker, 
framförallt, som på natten 
när man har jobbat eller 
jobbar. De symptomen får 
jag aldrig annars dagtid utan 
då blir man bara normalt 
hungrig. Men just på natten 
då blir man något alldeles 
kopiöst, sötsugen skulle jag 
vilja kalla det. Och det är 
farligt att ha. 

 

Aldrig annars så känner man 
ett skrikande behov av 
socker som på natten. De 
symptomen får jag aldrig 
dagtid, då blir man normal 
hungrig. På natten då lir man 
kopiöst sötsugen. 

 

Nattetid kommer ett starkt 
sockersug som inte finns 
dagtid. 

 

Sockersug nattetid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 10. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Vad tror du att det beror på?”  

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Jag tror att det handlar 
om framför allt att jag 
inte kan äta eller inte vill 
äta på natten. Så då blir 
det ju automatiskt att jag 
lägger om mina mattider 
på dagen innan. Så det är 
väl framför allt det och 
jag vet ju att jag liksom 
inte ska äta, eller vill äta 
så då blir det att jag 
planerar om. 

Det handlar om att jag inte kan 
eller vill äta på natten. Då blir det 
att jag lägger om mina mattider 
dagen innan. Så det är väl det och 
jag vet att jag inte ska eller vill 
äta, så då planerar jag om. 

 

 

 

Vill och kan inte äta 
nattetid och planerar 
därför om mattiderna. 

 

 

 

 

Svårigheter nattetid 

Att jag har svårt att äta 
på morgnarna, men det 
kan bero på att jag äter 
mycket på kvällen så 
kroppen är mätt och 
belåten på morgonen när 
jag vaknar, det kan ha en 
betydelse. Jag har alltid 
ätit mer på kvällstid än 
på dagtid.  

Jag har svårt att äta på morgnarna, 
kan bero på att jag äter mycket på 
kvällen så kroppen är mätt när jag 
vaknar.  

 

 

 

Äter mycket på kvällen så 
kroppen är mätt. 

 

 

 

 

Mättnad. 

Det är just det att jag har 
så pass rörligt schema, 
så jag måste göra en 
massa andra saker. 

 

Jag har så pass rörligt schema, jag 
måste göra andra saker. 

 

Rörligt schema. 

 

 

Rörligt schema 

Jag vet inte, men jag kan 
tänkta mig att ju mindre 
sömn man har i kroppen, 
ju större behov har man 
av snabba kolhydrater. 
Jag tror att det hänger 
ihop litegrann. 

 

Med lite sömn i kroppen vill 
kroppen ha snabba kolhydrater. 

 

För lite sömn. 

 

Sömnbrist 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 11. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Upplever du att skiftarbetet påverkar dina matvanor?”  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Jo men det tycker jag att det 
gör. Det blir oftast så att till 
exempel på nätterna, jag äter ju 
aldrig riktig mat när jag jobbar 
natt men speciellt om man har 
tre nätter i rad så blir det ofta 
att den andra natten och den 
tredje natten, att man har typ 
godis eller energidrycker. 

Dagtid sen, nej inte så farligt. 
Men just under natten då, så 
blir det lätt att man inte sätter 
sig och äter en måltid så, utan 
det blir för mastigt på natten. 
Utan det blir gärna snacks, 
läsk, loka funkar väl i och för 
sig ganska bra många gånger, 
men ibland vill man åt snabba 
kolhydrater, det är ju så va och 
då påverkar det. Det ska enkelt, 
snabbt och något man ska 
kunna greppa i farten och bara 
kunna springa vidare i tåget. 

Det blir oftast så på nätterna, 
jag äter aldrig riktig mat när 
jag jobbar natt. Om man har 
tre nätter i rad så ofta den 
andra och tredje natten, har 
man godis eller 
energidrycker.  

 

 

Just under natten är det lätt att 
man inte sätter sig och äter en 
måltid, det blir för mastigt. 
Det blir gärna snacks, läsk, 
loka funkar ganska bra. 
Ibland vill man åt snabba 
kolhydrater, det ska vara 
enkelt, snabbt och något man 
ska kunna greppa och bara 
springa vidare. 

 

Nattetid mer onyttigt. 

 

 

 

 

 

 

Nattetid mer onyttigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äter onyttigare 
nattetid. 



 
 

Jaa, det blir ju mera snabbmat 
på kvällar och mer 
husmanskost på dagar. 

Vi har mest husmanskost på 
dagarna så alltid när man äter 
på luncherna så då blir det 
någon form av sådan bra mat. 
Och det har fått mig att äta 
sallad också, det har jag aldrig 
ätit tidigare. Men sen så fort 
det är kvällar och allting 
sådant, då blir det mer skräpigt 
och allting sådant. Sen så fort 
man är ledig så orkar man inte 
laga någon mat 
överhuvudtaget, man är 
dessutom så less på mat 
eftersom man har med mat att 
göra hela dagarna, så då blir 
det pizzor och det blir skräpmat 
och allting sådant, man orkar 
inte engagerna sig.  

 

Mer snabbmat på kvällar och 
husmanskost på dagar. 

 

Husmanskost på dagarna så 
på luncherna blir det någon 
for av bra mat. Det har fått 
mig att äta sallad. Så fort det 
är kvällar då blir det mer 
skräpigt. När man är ledig då 
orkar man inte laga mat, är 
less på mat eftersom man har 
med matt att göra hela 
dagarna. Då blir det pizzor 
och skräpmat, man orkar inte 
engagera sig. 

Onyttigare mat kvällstid. 

 

 

 

Onyttigare mat kvällstid. 

 

 

Äter onyttigare 
kvällstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabell 12. Redovisning av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och 
kategorier för frågan ”Vad tror du att det beror på?”  

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Någonting bara för att få 
upp, ja men liksom socker. 
Bara för att orka. Så det 
påverkar absolut. 

Ja det är väl det här som jag 
sa va, att med lite sömn i 
kroppen så vill kroppen ha 
snabba kolhydrater. 

Någonting för att få upp, socker. 
För att orka.  

 

Med lite sömn i kroppen vill 
kroppen ha snabba kolhydrater.  

 

Energipåfyllning. 

 

 

Snabb energi. 

 

 

 

Snabb energipåfyllning 

Det har nog att göra med att 
man är lat som människa. 
Det är enklare att kasta in 
en panpizza i micron på 
kvällen än att stå och laga 
mat och ta med sig matdosa 
och värma. 

Ja, som jag sa, man är runt 
mat hela dagarna så man 
orkar inte göra någonting 
när man kommer hem. Då 
är det enkelt att bara att 
hämta en pizza eller något. 
Sen så tycker jag om pizza 
också, jag älskar skräpmat. 

Man är lat som människa. Det är 
enklare att kasta en panpizza i 
micron än att laga mat, ta med 
och värma. 

 

 

Man är runt mat hela dagarna så 
man orkar inte göra något när 
man kommer hem, då är det 
enkelt att bara hämta pizza.  

 

Människan är lat. 

 

 

 

 

Orkar inte göra mat. 

 

 

 

Lathet 
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