
	

	
	 	
	
 
 
 
 
 
 
 

Sömnbristens upplevda påverkan på 
nattarbetares hälsa, fungerande på 

arbetsplatsen och anställningsbarhet 
 
 
 

Jihan Al-Zuhairi och Marina Keuchenian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatuppsats i psykologi, HT 2019 
Kurskod: PSA122  
Program: Beteendevetenskapliga programmet  
Handledare: Wanja Astvik  
Examinator:  Per Lindström 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Avdelningen för psykologi 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 1	

Sömnbristens upplevda påverkan på nattarbetandes hälsa, fungerande 
på arbetsplatsen och anställningsbarhet 

 
Jihan Al-Zuhairi och Marina Keuchenian 

 
I dagens samhälle är sömnbrist ett problem och det är relativt vanligt bland 
nattarbetare. Tidigare studier har visat att sömnbrist leder till en rad 
konsekvenser som trötthet och kognitiva störningar. Syftet med studien var 
att undersöka nattarbetares upplevelser av sömnbristens konsekvenser 
avseende hur den påverkar deras hälsa och arbete samt om det leder till oro 
för deras anställningsbarhet. Undersökningen bygger på kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med tio nattarbetare som upplever sömnbrist. 
En tematisk analys identifierade sju teman: psykiska ohälsosymtom, 
försämrat socialt fungerande, kommunikation och bemötande på 
arbetsplatsen, minskat psykisk närvaro i arbetet, prioriteringar, positiv 
inställning samt känsla av otillräcklighet. Resultatet visade att sömnbrist 
påverkade både individens hälsa och fungerande på arbetet negativt. 
Deltagarna upplevde nedsatt förmåga till socialt samspel, försämrad 
prestation samt oavsiktlig sömn på jobbet som kunde leda till skadliga 
situationer. Vad gäller synen på den egna anställningsbarheten framkom att 
vissa individer kände oro medan andra kände sig trygga. 
 
Keywords: Sleep deprivation, night work, employability, well-being, work 
performance 
 
 

Inledning 
 
Sömnbrist är ett problem som många lider av i dagens samhälle, och i forskningen framgår att 
sömnbrist har en påverkan på individens hälsa, funktion och arbete. Individer med nattarbete 
har också oftare än andra sämre sömnkvalitet (Pilcher, Lambert, & Huffcutt, 2000). Då 
tidigare studier har visat att dålig sömn bland annat kan leda till trötthet, sämre prestation, 
skador, olyckor och kognitiva störningar kan det tänkas att dessa konsekvenser även påverkar 
individer på ytterligare sätt. I det moderna individualiserade arbetslivet talar man numer om 
individers anställningsbarhet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006) 
som handlar om individens förmåga att erhålla ett arbete och att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. I föreliggande studie är det av intresse att undersöka nattarbetares 
erfarenheter och upplevelser av sömnbristens konsekvenser avseende hur den påverkar deras 
hälsa och arbete samt om det leder till oro för deras anställningsbarhet. Resultatet kan vara till 
nytta för exempelvis nattarbetares familj och vänner eftersom det ger en inblick i 
nattarbetarnas vardag. Genom att få en uppfattning om hur nattarbetarna upplever kan det 
tänkas bidra till ökad förståelse och stöd från de närmaste.  
 
 
Om sömn och sömnens betydelse 
 
Sömn beskrivs enligt Åkerstedt (2001) som ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande där 
mottagligheten för signalerna från omvärlden är betydligt nedsatt. Det som sker under tiden är 
att hjärnan ägnar sig åt uppbyggnadsprocesser. 
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Enligt Luyster, Strollo, Zee och Walsh (2012) består sömn av två olika tillstånd, icke snabb 
ögonrörelse och snabb ögonrörelse. Vanligtvis brukar en natt bestå av 4 till 6 upprepade 
cykler av icke snabb ögonrörelse och snabb ögonrörelse, där vardera varar i 90 till 110 
minuter. Icke snabb ögonrörelse-sömn delas in i tre steg och det kännetecknas av stabil 
autonom funktion och ökande upphetsningströsklar. I motsats visar EEG under snabb 
ögonrörelse-sömn låg spänning. Steg 3 som kännetecknas som djup sömn anses vara 
återställande i och med att den förknippas med reducering av sympatisk aktivitet, detta 
resulterar i minskad hjärtfrekvens och blodtryck samt stabil andning. Otillräcklig sömn kan 
resultera i ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Cappuccio, Cooper, D’Elia, Strazzull, & 
Miller, 2011). 

 Enligt Borbély och Achermann (1999) är homeostatisk process en grundläggande process 
som är involverad i regleringen av sömn. Den homeostatiska pressen att sova ökar när en 
person håller sig vaken. Ju längre man är vaken desto starkare blir den homeostatiska 
drivkraften till att behöva sova. Dibner, Schibler och Albrecht (refererad i Luyster et al., 
2012) menar att det finns en ytterligare process som är involverad i att kontrollera tajmingen 
och organisationen av sömn, vilket är den cirkadianska dygnsrytmen som kan beskrivas som 
en biologisk klocka som styr dygnsrytmen. Luyster et al. (2012) förklarar att cirkadianska 
rytmen styr över de centrala fysiologiska processerna, bland annat kroppstemperatur samt 
hormonerna melatonin och kortisol. Dessa processer reglerar cirkadianska rytmerna med 
sömnen med andra fysiologiska processer. Exempelvis når kroppstemperaturen sin höjdpunkt 
på sen eftermiddag eller på kvällstimmarna och når sin lägsta punkt under den senare delen av 
natten. Den sjunkande temperaturen före och under sömnen främjar insomnande och 
varaktighet av sömn. Däremot är nivåerna av melatonin som utsöndras av pinealkörtlarna låga 
under dagen och stiger under natten och bidrar till att främja sömn. 

Sömnens struktur är viktig och varierar beroende på människans ålder. Spädbarn och barn 
sover exempelvis ofta flera gånger under 24-timmarsperioden medan vuxna sover i en längre 
fas under natten. Att inte sova tillräckligt mycket kan leda till en försämring av fysiologiska 
processer. Det kan leda till en sömnskuld som endast kan återbetalas genom sömn. Sömnbrist 
kan resultera i ett antal symptom såsom trötthet, sömnighet, dålig koncentration, irritabilitet, 
minnesförlust, depression och försvagat immunsystem (Robotham, 2011). I en genomgång 
om sömnstörningar och inflammation av Irwin, Olmstead och Carroll (2016) framkom att 
sömnstörningar är förknippade med risk för inflammatorisk sjukdom och dödlighet av alla 
orsaker. 
 
 
Konsekvenser av sömnbrist på arbetsplats 
 
Det är viktigt att anställda inte sover dåligt eftersom det påverkar deras säkerhet på 
arbetsplatsen. I en studie av Rosekind et al. (2010) framkom att individer som sov dåligt 
rapporterade att de upplevde oavsiktlig sömn på jobbet, var mer benägna att skada sig samt 
presterade sämre. Vad gäller sämre produktivitet på arbetsplatsen präglades det av minskad 
uppmärksamhet, minne, social och interpersonell funktion samt kommunikation (Rosekind et 
al., 2010). I en studie av Brossoit et al. (2018) om sömnbrist och säkerhet på arbetsplatsen 
undersöktes påverkan av byggnadsarbetares självrapporterade sömnkvantitet och kvalitet på 
kognitiva brister och arbetssäkerhetsbeteenden. Det framkom att anställda med dålig sömn 
rapporterade att de var mindre försiktiga och råkade ut för fler arbetsskador. Det är särskilt 
viktigt att vara försiktig när man har ett jobb där nedsatt fysisk eller kognitiv förmåga i 
förhållande till sömnighet kan leda till allvarlig skada för allmänheten. I en studie (McKay, 
2015) var syftet att ta reda på vad orsaken var till urspårningen av ett tåg i New York. Det 
framkom att tågföraren hade somnat under sitt arbetspass. 
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Utöver arbetsskador leder dålig sömn till att anställda uppfattar arbetsplatsen mer negativt 
(Budnick & Barber, 2015), som i sin tur också försämrar produktiviteten. 
Kundservicerepresentanter måste exempelvis kunna kontrollera sina reaktioner på svåra 
situationer, vilket är svårt när den anställda inte har sovit bra. Individer med otillräcklig sömn 
visades prestera långsammare på komplexa uppgifter som behöver beslutsfattande (Altena, 
Van Der Werf, Strijers, & Van Someren, 2008). Sömnbrist har också visats leda till oetiska 
beteenden på arbetsplatsen som exempelvis att den anställda stjäl från organisationen, talar 
osanning till chefen för att undvika oönskade uppgifter eller att den anställda rapporterar 
falska uppgifter för att få bonus  (Barnes, Schaubroeck, Huth, & Ghumman, 2011). Barnes et 
al. (2011) rekommenderar att organisationer minskar förekomsten av roterande skiftarbete 
som stör sömnmönster hos anställda och därmed skapar förutsättningar för bättre sömn för 
anställda.  

 
 

Nattarbete, sömnbrist och dess konsekvenser 
 
Åkerstedt (2006) menar att sömnighet är särskilt allvarlig på nattskift. Tiden där sömnighet är 
starkast förekommande är tidigt på morgonen mellan klockan 5 och 7. Kecklund, Ingre och 
Åkerstedt (2010) förklarar att anledningen till varför nattarbetare får sämre sömn är för att 
sänggåendetiden kommer i konflikt med den biologiska klockan, sömnen förläggs till en tid 
som är avsedd för fysiologisk och psykologisk aktivering. Dagen är alltså avsedd för aktivitet 
och hög ämnesomsättning och natten är avsedd för deaktivering och återhämtning. Därmed är 
det inte ens möjligt för ständiga nattarbetare att anpassa sin fysiologi helt till nattarbete 
eftersom det krävs hjälp av dagsljus, vilket inte infaller på rätt tid i förhållande till nattarbete. 
Khaleque (1998) menar att andra anledningar till dålig sömn för nattarbetare kan bero på 
ogynnsamma sömnmiljöer på dagen som exempelvis bullriga omgivningar eller alltför hög 
temperatur under sommaren. 

Vissa individer väljer själva att arbeta på natten eftersom det passar dem bättre att vara 
hemma på dagen. Det kan exempelvis handla om vårdarbetare som föredrar att arbeta natt för 
att ta hand om och spendera tid med sina barn på dagen. I en studie (Barton, 1994) där 
sjuksköterskor och barnmorskor deltog, varav vissa hade permanent nattarbete och andra hade 
roterande skift med nattarbete då och då, framkom att sjuksköterskorna som arbetade 
roterande skift rapporterade mer social störning och sömnproblem än permanenta 
nattarbetare. Det var dock endast en liten skillnad vad gäller rapportering av psykiska och 
fysiska hälsorelaterade problem mellan de två grupperna. De permanenta nattarbetarna visade 
mer vakenhet på natten jämfört med sjuksköterskorna som arbetade roterande skift, vilket kan 
hänga ihop med att de nattarbetande själva hade valt att arbeta natt, till skillnad från de 
skiftarbetande. Att ofrivillig nattarbete inte är uppskattat är något som framkommer i en 
studie (Nasrabadi, Seif, Latifi, Rasoolzadeh, & Emami, 2009) om nattarbetande 
sjuksköterskor som visade att sjuksköterskorna upplevde hälsorelaterade svårigheter såsom 
sömnstörningar, gastrointestinala problem, låg stresstolerans och skadliga effekter på deras 
mentala och sociala funktion. I en annan studie (Lowson, Middleton, Arber, & Skene, 2013) 
om hur nattarbete i ett roterande skift påverkar kvinnliga sjuksköterskors sömn och humör 
framkom att sjuksköterskorna rapporterade sämre sömnkvalitet och mer sömnighet samt 
sämre humör under perioder där de arbetade natt. Sjuksköterskorna rapporterade också att de 
var mer olyckliga och deprimerade innan sin sömn på nattskiften jämfört med när de inte 
arbetade natt. Nikpour et al. (2019) gjorde en undersökning om reproduktionshälsoproblem 
bland kvinnliga skiftarbetare och kom fram till att kvinnor som arbetar nattskift upplever 
olika reproduktionshälsoproblem som amningsrelaterade utmaningar, fertilitetsbegränsningar, 
dåliga sexuella relationer och gynekologiska sjukdomar. I en annan studie (Dula, Dula, 
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Hamrick, & Wood, 2001) undersöktes ifall akutläkare som arbetade nattskift fem dagar i följd 
i akutavdelningen skulle resultera i en minskning av läkarnas prestation, mätt med ett 
intelligenstest. Resultatet visade att läkarna som arbetade nattskift 5 dagar i följd visade en 
nedgång i prestation. 

Sammanfattningsvis leder nattarbete till en rad olika konsekvenser för individen. Det 
påverkar individernas sömn negativt, leder till hälsorelaterade problem, lägre stresstolerans 
samt prestationen på arbetet minskar. Det skulle vara intressant att undersöka om och hur 
dessa konsekvenser kan påverka individers subjektivt upplevda anställningsbarhet. Nedan 
kommer anställningsbarhet att presenteras och ge en beskrivning av vad det kan innebära för 
individen. 
 
 
Anställningsbarhet ur ett individperspektiv 
 
Enligt Nilsson och Viberg (2016) är begreppet anställningsbarhet ett komplext och 
multidimensionellt begrepp. En aspekt av anställningsbarhet är individens möjligheter att 
erhålla ett arbete som är lämpligt och passande för individens kvalifikationer. Björklund 
(2016) menar att det i dagens samhälle ställs krav på individerna att själva ansvara för sin 
anställningsbarhet och att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Utöver formell utbildning 
behöver arbetstagaren värna sin anställningsbarhet genom ständigt lärande och personlig 
utveckling. Anställningsbarhet relateras alltså inte till att endast vara attraktiv för att hitta ett 
nytt arbete, utan också att vara attraktiv för sin aktuella arbetsgivare. 

Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) hävdar att anställningsbarhet är en form av proaktiv 
anpassningsförmåga. Individer med hög anställningsbarhet är engagerade och ändrar sina 
egna kognitioner och beteenden för att optimera situationen och utfallen. Williams, Dodd, 
Steele och Randall (2016) behandlar dimensionen psykologisk kapital och menar att det 
förklarar anställningsbarhet utifrån individens förmåga att prestera optimalt inom den 
erbjudna rollen, såsom att visa grader av förtroende som ger trovärdighet till deras prestation. 
Detta inkluderar hopp, motståndskraft, positiv självutvärdering samt samvetsgrannhet. 

Sundelin (2015) studerade sömnbristens effekter på utseendet i relation till hur 
anställningsbar individen ser ut, genom att fotografera 24 personer efter en natt av total 
sömnbrist följd av en natt med dålig sömn och en natt med normal sömn. Undersökningen av 
Sundelin (2015) visade att individer som hade sovit dåligt blev bedömda som mindre benägna 
att anställas. För lite sömn fick individen att uppfattas som tröttare, mindre frisk och mindre 
attraktiv av omgivningen. 

En slutsats som kan dras av objektiv anställningsbarhet är att det hänger ihop med en 
bedömning av individens kapacitet på olika sätt. Huruvida individers subjektiva upplevelser 
av sin egen anställningsbarhet kan vara relaterad till olika konsekvenser av sömnbrist har 
dock inte varit föremål för studier i tidigare forskning och kunskaperna om detta är därför 
begränsade. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Det har visats att sömnbrist har en påverkan på individens funktion och arbete. En effekt av 
sömnbrist är trötthet och sömnighet, som är särskilt allvarlig vid nattarbete. 
Anställningsbarhet är ett aktuellt begrepp i dagens moderna arbetsliv där forskning visar att 
individer med hög anställningsbarhet har en positiv självutvärdering och presterar optimalt. 
Syftet med studien är att utifrån en kvalitativ ansats undersöka individers upplevelse av hur 
sömnbrist påverkar deras hälsa och fungerande på arbetsplatsen samt om dessa konsekvenser 
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leder till oro för individens anställningsbarhet. Syftet kan preciseras i följande två 
frågeställningar: 
 

1. På vilket sätt upplevs sömnbrist påverka individens upplevda hälsa och fungerande 
på arbetsplatsen?  

2. Leder upplevda konsekvenser av sömnbrist till oro för den egna 
anställningsbarheten och i så fall hur? 

 
 
 

Metod 
 

Urval och deltagare 
 
Deltagare till studien rekryterades via en kombination av målinriktat urval och snöbollsurval. 
Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval är önskvärt då det skapar en överensstämmelse 
mellan forskningsfrågor och urval, på så sätt väljs deltagare som är relevanta för 
forskningsfrågorna. Deltagarna i denna studie var 10 nattarbetare som hade en subjektiv 
upplevelse av sömnbrist. Deltagarna var ca fyra män och sex kvinnor i åldrarna 22-55 år. Sex 
deltagare rekryterades via personliga kontakter och dessa tillfrågades sedan om de kände 
någon ytterligare nattarbetare som hade upplevt sömnbrist. Flera deltagare rekommenderade 
någon som ansågs uppfylla kriterierna och på så sätt användes snöbollsurval. Majoriteten av 
deltagarna var anställda inom vården som undersköterskor, boendeassistent, boendestödjare, 
vårdbiträde och behandlingspedagog, resterande två deltagarna var anställda som väktare 
respektive restaurangmedarbetare. Deltagarna hade arbetat natt i genomsnitt cirka fyra år. Tre 
deltagare hade hemmavarande barn. Fyra deltagare hade själva valt att arbeta natt, övriga 
arbetade natt eftersom de hade inte andra möjligheter.  
 
 
Material 
 
Eftersom syftet med studien var att ta reda på nattarbetares upplevelser av sömnbrist och dess 
påverkan på hälsan och arbetet samt om nattarbetarna upplevde oro för sin anställningsbarhet 
valdes en kvalitativ intervjustudie för datainsamling. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska 
intervjuer användas om syftet är att tolka och förstå deltagarnas upplevelser och i enlighet 
med det valdes semistrukturerade intervjuer för datainsamlingen. En intervjuguide 
formulerades utifrån att ha läst vetenskapliga artiklar om forskningsområdet för att dels skapa 
relevanta frågor och dels ha en bättre förståelse av ämnet. Intervjufrågorna delades upp i tre 
olika avsnitt, första avsnittet var bakgrund där fokus var på individens ålder, kön, yrke, samt 
hur länge denne hade upplevt sömnbrist. Andra avsnittet innehöll frågor om sömnbrist där 
exempel på en fråga var “vilka konsekvenser medför sömnbristen för dig?”. Tredje avsnittet 
inkluderade frågor om anställningsbarhet och exempel på en fråga var “känner du oro över att 
förlora ditt arbete?”. Då intervjuguiden var en semistrukturerad intervjuguide ställdes under 
intervjuerna även följdfrågor och frågor som anpassades efter respondenternas svar. Eftersom 
intervjufrågorna eventuellt kunde uppfattas som känsliga av vissa individer var vi måna om 
att få varje intervjuperson att känna sig lyssnad på och förstådd. Vi lade vikt vid att i 
intervjusituationen visa den intervjuade att deras berättelser inte var konstiga och att det var 
begripligt genom att intervjuarna var uppmärksamma, intresserade och bekräftande. 
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Ambitionen var med andra ord ett empatiskt förhållningssätt, som enligt Bryman (2011) är 
viktigt när det kommer till känsliga ämnen.  

För inspelningen av intervjuerna användes mobiltelefon som hjälpmedel. Intervjuerna 
varade mellan 30-45 minuter och avslutades med att deltagaren blev tillfrågad om denne hade 
något att tillägga. Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter varje genomförd intervju. 
Totalt omfattade transkriberingarna 51 sidor i 12 punkters Times New Roman och varje 
utskriven intervju uppgick till cirka fem sidor text. 
 
 
Procedur  
 
Deltagarna kontaktades inledningsvis via telefon eller personliga möten genom författarnas 
bekantskapskrets. Information och sammanfattning om studien gavs ut till deltagarna och de 
tillfrågades om de var intresserade av att delta i studien. Ett missivbrev skickades därefter ut 
via mejl till deltagarna som var intresserade av att delta i studien. I missivbrevet meddelades 
att det kommer genomföras ”en undersökning om nattarbetandes upplevelse av sömnbrist och 
dess påverkan på hälsan, arbetet och den subjektiva anställningsbarheten”. Missivbrevet 
innehöll en kort presentation av författarna, information om studiens syfte samt kort om 
intervjuns innehåll och hur länge den skulle pågå. Missivbrevet innehöll även information om 
att forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) skulle följas. Samtliga deltagare 
valde att bli intervjuade i sina hem. Detta ledde även till att inga störningsmoment uppkom 
under intervjun eftersom det var bestämt att denna tid endast skulle ägnas för intervjun, 
mobilerna var på ljudlös och det fanns inga buller runt omkring. Innan intervjun skulle sättas 
igång, tillfrågades deltagarna om det var acceptabelt att spela in intervjun och samtliga 
intervjupersoner gav sitt samtycke. Deltagarna kompenserades inte för sitt deltagande.  
 
 
Databearbetning 
 
Med hänsyn till konfidentialitet ersattes intervjupersonernas namn till IP 1 till och med IP 10 
och namn på städer och arbetsplatser togs bort. Tematisk analys användes som analysmetod 
för studien. Langemar (2008) menar att tematisk analys går ut på att strukturera data utifrån 
teman. I föreliggande studie har analysen utgått ifrån studiens två frågeställningar där den 
första frågeställningen handlar om individens upplevelse av sömnbristens påverkan på dennes 
hälsa och arbete samt den andra frågeställningen som handlar om individens subjektiva 
upplevelse av sin anställningsbarhet. Enligt Hayes (refererad i Langemar, 2008) utförs 
tematisk analys i sju steg. Första steget är att transkribera materialet till text. Andra steget går 
ut på att gå igenom hela transkriberingen och markera sådant som är relevant för 
frågeställningen. I det tredje steget ska citat sorteras utifrån preliminära teman. Därefter 
kommer steg fyra vilket går ut på att gå igenom hela transkriberingen för varje tema och 
plocka ut allt som tillhör temat. I steg fem görs en slutgiltig benämning på varje tema. 
Därefter ska materialet sammanfattas under varje tema med egna ord i steg sex, här används 
även citat för att belysa temat. Sjunde steget går ut på att utveckla en teori utifrån alla teman. I 
föreliggande studie användes de sex första stegen och vi uteslöt det sjunde steget. Författarna 
började med att transkribera intervjuerna ordagrant och läste därefter materialet flera gånger 
för att kunna strukturera texten utefter studiens två frågeställningar och hitta passande teman 
som svarar på dessa. När preliminära teman hade hittats lästes texten om för varje tema för att 
plocka ut citat. Därefter sammanfattades materialet för varje tema med egna ord samt citat 
och det gjordes en slutgiltig benämning på temana. För att säkra att författarna hade förstått 
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deltagarna rätt och stärka trovärdigheten av tolkningarna användes alltså citat från deltagarnas 
utsagor och det gjordes även deltagarvalidering. Fem av deltagarna valdes slumpmässigt ut 
och kontaktades via mejl för att läsa resultaten och bekräfta att de kände igen sig i slutsatserna 
och att det överensstämde med deras upplevelser, vilket deltagarna bekräftade. 
 
 

Resultat 
 

Resultatpresentationen har strukturerats efter studiens två frågeställningar och de teman som 
framkom i analysen. Den tematiska analysen för den första frågeställningen om sömnbristens 
påverkan på individens upplevda hälsa och fungerande på arbetsplatsen identifierade fyra 
teman: psykiska ohälsosymtom, försämrat socialt fungerande, kommunikation och bemötande 
på arbetsplatsen samt minskat psykisk närvaro i arbetet. Den tematiska analysen för den andra 
frågeställningen om upplevda konsekvenser av sömnbrist leder till oro för den egna 
anställningsbarheten och i så fall hur identifierade tre teman: prioriteringar, positiv inställning 
samt känsla av otillräcklighet. För att belysa intervjupersonernas upplevelse används ett urval 
av citat från intervjuerna. Citaten är i vissa fall redigerade för att öka läsbarheten och för att 
skydda deltagarnas konfidentialitet. Exempelvis har upprepningar av samma ord i följd samt 
namn på arbetsplatser och städer tagits bort. 
 
 
Sömnbristens påverkan på hälsa och fungerande på arbetsplatsen 

 
Psykiska ohälsosymtom. Intervjupersonerna upplevde att deras hälsa och välbefinnande var 

nedsatt på grund av deras sömnbrist. De förklarade att de upplevde en konstant känsla av 
sömnighet och trötthet. Ibland upplevde flertalet intervjupersoner även en känsla av att inte 
orka göra något alls. Intervjupersonerna förklarade att de upplevde att kroppen inte riktigt 
återhämtade sig även om de sov lite längre dagen efter. Nedan belyses en intervjupersons 
upplevelse av att vara trött och orkeslös:  

När du har jobbat så många timmar på natten så blir du trött, du orkar helt enkelt inte 
med något, du är inte lika pigg som vanligt. Det påverkar både min vardag och humör 
känner jag… jag vill bara sova. (IP 4) 

I materialet framkom också att intervjupersonerna upplevde att de lätt blev sjuka och att deras 
immunförsvar har försämrats. Andra effekter som sömnbrist hade på intervjupersonerna var 
tankspriddhet, nedsatt aptit, stress och nedstämdhet. Vad gällde tankspriddhet menade 
intervjupersonerna att de ofta glömde bort viktig information och tänkte på annat när de 
pratade med någon eller försökte göra något på jobbet, vilket ibland ledde till att motparten 
blev förvirrad eller att saker inte blev gjorda på rätt sätt. Intervjupersonerna berättade om ett 
annat förhållande till mat. Det framkom att tre deltagare hade ätstörningar. Dessa berättade att 
de alltid hade älskat mat och haft en god aptit och att de tidigare ofta längtade till att äta och 
fann glädje i att testa olika maträtter. Vidare berättade dessa intervjupersoner att de upplevde 
svårigheter att äta när de arbetade natt. Intervjupersonerna förklarade att det inte kändes lika 
bra att äta, inte ens favoriträtterna. Vad gällde stress berättade intervjupersonerna att de 
stressade över att missköta sig på jobbet genom att inte vara effektiv eller att göra misstag, 
men även när jobbet var över så stressade de över andra saker såsom att inte kunna somna, 
hinna med att städa eller utföra olika ärenden. Tre intervjupersoner uttryckte att de led av 
depression och en intervjuperson menade att depression var något som var ganska vanligt 
bland nattarbetare. Nedan belyses en intervjupersons upplevelse av nedstämdhet: 
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Jag känner mig så nedstämd och deprimerad på grund av allt det här. Jag vill sitta och 
prata med mina barn, engagera mig i deras liv men det funkar inte… istället är jag 
energilös och har konstant huvudvärk. Det är inte heller ovanligt att jag känner mig 
värdelös. (IP 5) 

Försämrat socialt fungerande. I materialet framgick att intervjupersonerna upplevde att 
deras sociala liv påverkades negativt på grund av deras sömnbrist. När de inte arbetade natt 
träffade de sina vänner och familj oftare och var allmänt mer sociala. Vidare menade 
intervjupersonerna att även deras familjemedlemmar påverkades negativt på grund av 
sömnbristens effekter. En intervjuperson berättade om sömnbristens negativa effekter samt 
hur det även påverkade sin omgivning: 

Jag blir så trött, jag blir lättare irriterad, har inte samma tålamod... har jag inte sovit 
ordentligt blir jag sur jättefort. Jag tycker också att det är synd om min omgivning för de 
får ju också lida av det, när jag vill lägga mig på kvällen så måste de tänka på att inte 
vara högljudda och att teven är på lägre volym… det blir svårt för dem också att inte 
riktigt få leva som de vill. (IP 9) 

Flertalet intervjupersoner berättade att det var svårt att vara social och sällskaplig när man var 
energilös och trött. Det kändes också svårt då intervjupersonerna upplevde att de blev irriterad 
lättare än förr och inte kände sig muntra. En intervjuperson menade att det inte skulle vara 
trevligt för vännerna heller att umgås med någon som kände sig matt. Vidare berättade 
intervjupersonen att denne en gång skulle åka till en annan stad med sin vän för att spendera 
dagen där och prata om en nyhet som vännen skulle berätta men att hon råkade somna på 
tåget hela resan och tyckte synd om sin vän när hon sedan vaknade. Intervjupersonen 
berättade att det inte blev bättre sen heller då hon inte orkade göra något och bad om att de 
skulle gå hem tidigare. En annan intervjuperson förklarade att det har hänt flera gånger att 
denne gick ut med sina vänner men att det varje gång slutade med att den önskade att ha 
stannat hemma istället då intervjupersonen upplevde svårigheter att hänga med på vad 
vännerna sa och att vara pratsam.	

 
Kommunikation och bemötande på arbetsplatsen. Intervjupersonerna upplevde att 

sömnbristen påverkade kommunikationen och bemötandet av kunderna eller patienterna 
negativt. Samtliga intervjupersoner menade att det var svårt att kommunicera med kollegor 
och kunder eller patienter när de var sömniga och trötta, i vissa fall kunde det även leda till 
problem. Trots att intervjupersonerna var medvetna om att det var viktigt att vara trevlig och 
professionell på jobbet kunde det ibland vara svårt. En intervjuperson förklarade sin 
upplevelse av hur sömnbrist orsakade komplikationer på arbetet: 

Det var en gång när jag jobbade natt och inte hade sovit bra på dagen och det ledde till 
svårigheter att kommunicera med kunderna. Jag orkade inte lyssna på någon och hade 
inte lust att förklara något… vilket inte är bra såklart speciellt då min uppgift är just att 
vara i kontakt med kunderna. (IP 1) 

Flertalet intervjupersoner uttryckte att den nedsatta kommunikationen även påverkade 
relationen och samarbetet med kollegorna. Energin var oftast låg och ibland var den till och 
med helt borta. Majoriteten av intervjupersonerna arbetade inom vården och menade att det 
oftast krävdes att man arbetade i par då det bland annat förekom tunga lyft i arbetet. 
Sömnbristens konsekvenser som trötthet och låg energi motverkade då ett gott samarbete och 
ledde till att de sociala förmågorna försämrades. En intervjuperson förklarade hur denne 
kände sig mindre social på grund av sömnbrist och vad det kunde leda till: 
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Jag känner att jag är mindre social de dagar jag har fått sämre sömn, det kan tolkas som 
att jag har saker emot någon, så ibland har det hänt att en kollega kom fram och sagt är 
du sur på mig, har jag gjort nått dig? sedan säger jag nej, jag har haft en dålig sömn 
bara… jag har inte tillräckligt energi. (IP 3) 

Stämningen blev alltså sämre på arbetsplatsen i och med att interaktionen och 
kommunikationen med kollegorna uppfattades som ansträngande och något som måste göras 
istället för något som de själva önskade att göra. En intervjuperson förklarade att det var 
jobbigt när kollegor försökte starta konversation när de inte hade sovit bra och att det var 
vanligt att lätt bli irriterad även på små saker. Intervjupersonerna berättade att det ibland 
hände att de grälade med kollegorna och det blev speciellt svårt när de hade skilda åsikter och 
var oense om något. Förutom samspelet med kollegorna påverkades också 
intervjupersonernas humör och ledde i vissa fall till sämre effektivitet. 

Fastän majoriteten av intervjupersonerna tyckte att det var svårare att kommunicera och 
vara social med kollegorna på grund av dålig sömn förklarade vissa att patienterna var 
speciella för de och motiverade dem att göra sitt bästa. Flera av intervjupersonerna förklarade 
att de hade valt yrket själva och gjort det av en anledning. De berättade att de var försiktiga 
när det kom till patienterna och att de försökte vara så uppmärksamma och pigga som möjligt 
för att det inte skulle påverka patienterna. 

 
Minskat psykisk närvaro i arbetet. I materialet framkom tydligt att intervjupersonerna 

upplevde att sömnbristen hade en påverkan på deras fungerande på arbetsplatsen om än i olika 
grad. Något som majoriteten av intervjupersonerna upplevde på grund av dålig sömn var 
trötthet och sömnighet, vilket har visat leda till stora problem som kunde ha slutat illa. Den 
vanligaste konsekvensen av sömnighet var att intervjupersonerna hade svårt att hålla sig 
vaken under vissa tillfällen. De förklarade att det ibland inte gick att ha kontroll över sin 
kropp och att även ögonen blev svåra att hålla öppna. Ibland hände det också att man föll i 
sömn. En intervjuperson förklarade svårigheten som sömnighet på arbetet kunde leda till: 

Det var en dag när jag sov jättedåligt och fick i uppgift att köra en kille från HVB 
hemmet till psykiatrin och eftersom jag inte hade sovit bra och fick köra i en lång 
sträcka så kände jag vid många tillfällen att jag skulle göra en trafikolycka på grund av 
min sömnighet… jag kände att jag verkligen ansträngde mig för att hålla mina ögon 
öppna. (IP 7) 

En annan intervjuperson berättade om ett tillfälle som denne ofrivilligt somnade på arbetet: 

En gång när jag hade en patient som jag skulle byta blöja på glömde jag att sätta på en 
ny, istället sov jag kanske 10 minuter sen väcktes jag av min kollega som skällde ut mig 
för att jag inte tog fullt ansvar på allvar… men det var ju min sömnbrist som hade 
orsakat det… (IP 8) 

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att de har varit med om en situation där 
sömnighet har orsakat bekymmer. En intervjuperson uttryckte sin oro genom att berätta hur 
dåligt man kunde må efter att man hade varit med om en sådan situation och menade att det 
kunde leda till att man tänkte på det i flera dagar. För en intervjuperson var det särskilt svårt 
eftersom denne arbetade med barn och hade i uppgift att bland annat ta hand om barnens 
medicinering, intervjupersonen hade en gång glömt att dubbelkolla barnens mediciner vilket 
kunde ha slutat illa. En annan intervjuperson som också behandlade mediciner på arbetet 
förklarade hur sömnighet kunde leda till komplikationer när det stod i rapporten att en patient 
inte hade fått sin tablett och måste då få dubbla tabletter, eftersom sömnigheten tog över och 
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inte tillät en att tänka noggrant kunde det leda till att det ibland blev fel då vissa tabletter inte 
gick att komplettera med varandra. 

I materialet framkom också att intervjupersonerna upplevde att deras prestation och 
koncentration försämrades på grund av otillräcklig sömn. Många menade att det var vanligt 
att tappa fokus och inte göra uppgifterna ordentligt. De berättade också att det tog längre tid 
att slutföra en uppgift när man inte hade sovit bra. Två intervjupersoner berättade sin 
upplevelse av att inte ha varit närvarande för sina patienter under flera tillfällen. De förklarade 
att det var svårt att rättfärdiga sitt beteende men att det inte fanns så mycket de kunde göra där 
och då när de måste vårda patienterna och prestationsförmågan inte var där. Flera 
intervjupersoner berättade att det har hänt att vårdtagarna har frågat om något är fel eller om 
intervjupersonerna var sjuka på grund av den bristande vården vid några enstaka tillfällen.  
 
 
Konsekvenser av sömnbrist och anställningsbarhet 
 

Prioriteringar. I materialet framkom att intervjupersonerna prioriterade bort sådant som de 
upplevde vara mindre nödvändigt för att bättre hantera sömnbristens konsekvenser och inte 
vara oroliga över sin prestation och i sin tur deras anställningsbarhet. Flertalet 
intervjupersoner berättar att deras sociala liv inte är lika livligt som när de inte arbetade natt. 
Dessa intervjupersoner väljer bort sociala aktiviteter och nöjen med vänner och istället 
prioriterar de att sova och vila upp sig. En intervjuperson berättar att denne föredrar att koppla 
av framför sociala aktiviteter och att vännerna är förstående: 

För det första så orkar man inte hålla på med massa aktiviteter, energin är inte där… så 
fort jag slutar jobbet längtar jag till att gå hem och bara lägga ner mig. Sen så förstår 
mina vänner att jag inte har samma schema som dem och att jag måste jobba när de 
sover, därför pressar de inte heller mig till att gå ut. (IP 1) 

Två intervjupersoner berättade att träning var något som de prioriterade trots sömnbristens 
konsekvenser eftersom det fick dem att behålla styrkan och inte känna sig svaga. Dessa 
intervjupersoner upplevde att lagom träning bidrog till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 
När intervjupersonerna tränade så upplevde de att de blev piggare, gladare och mindre 
stressad. Exempelvis berättade en intervjuperson att denne mådde bättre efter ett träningspass 
och att tankemönstret förändrades. Nedan belyses intervjupersonens upplevelse: 

Träning är som en ångestdämpande medicin för mig… när jag tränar så känner jag att 
jag kan klara av vad som helst, att jag är bra och inte borde oroa mig över att förlora 
mitt jobb eller inte kunna jobba… jag känner mig helt enkelt mer kompetent. (IP 6) 

Positiv inställning. Tre intervjupersoner förklarade att de kände en trygghet i att få behålla 
sina arbeten och även hitta ett nytt arbete i framtiden om de skulle vilja börja på en ny 
arbetsplats eller göra något annat. Att ha arbetat länge och vant sig vid arbetsuppgifterna var 
något som intervjupersonerna upplevde som gynnsamt. Dessa intervjupersoner berättade att 
de inte upplevde oro över att förlora sina arbeten och en anledning utöver deras goda 
erfarenheter var deras förtroende och positiva inställning. En intervjuperson berättade om sin 
positiva syn på sin anställningsbarhet: 

Jag har faktiskt aldrig känt oro över att förlora mitt jobb eller ha problem att skaffa ett 
nytt om jag nu skulle vilja göra det. Jag har ju bra erfarenheter och har förtroende för 
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mig själv. Jag kan jobba bra och klara av mina arbetsuppgifter... varför skulle jag vara 
orolig? (IP 10) 

Trots att sömnbristen orsakade negativa effekter på intervjupersonernas hälsa och fungerande 
på deras arbete ibland, förklarade de att det inte hindrade dem att utföra sina arbetsuppgifter. 
Den vanligaste konsekvensen av sömnbrist som även dessa tre intervjupersoner upplevde var 
trötthet men de förklarade att de ändå dök upp på arbetet i tid, tillgodosåg patienternas behov 
och utförde deras arbetsuppgifter så gott de kunde. En intervjuperson berättade att alla gör fel 
någon gång och även om man råkar göra ett misstag på jobbet ibland är det viktigt att inte älta 
och grubbla alltför mycket. Vidare förklarade intervjupersonen att en positiv inställning inte 
bara var bra för ens välmående men även för arbetsförmågan. 

Såhär är det… gör man fel nån gång så ska man inte låta det påverka en själv för 
mycket för då kommer man inte vilja fortsätta jobba. Jag tycker att man alltid ska va 
positiv, speciellt om man har ett jobb som kan upplevas som krävande… jag tror nästan 
att det är ett måste. (IP 6) 

En annan intervjuperson menade att det ibland kunde vara nyttigt och motiverande att tänka 
varför man gjorde sitt jobb och varför man var där. Exempelvis menade intervjupersonen att 
det var patienterna som fick denne att vilja vara kvar på jobbet och vara positiv. Flertalet 
intervjupersoner uttryckte att de älskade att arbeta med människor och att det bidrog till en 
sorts glädje. Dessa intervjupersoner menade också att patienterna ofta visade dem 
uppskattning. Detta fick intervjupersonerna att tänka positivt om sig själva och om sin 
anställningsbarhet. De upplevde uppskattningen av patienterna som en bekräftelse på att de 
gjorde sitt jobb bra. 

Känsla av otillräcklighet. Sju intervjupersoner delade inte samma positiva syn på sin 
anställningsbarhet och menade att de ofta kände sig oroliga och stressade över att inte vara 
tillräckligt bra eller inte ge tillräckligt mycket på jobbet. En anledning till att de oroade sig var 
konsekvenserna som sömnbristen hade på dem, nedan förklarade en intervjuperson om sin 
upplevelse: 

När jag upplevde olika symtom av sömnbrist började jag känna att jag inte gav 
tillräckligt stöd till mina patienter och jag blev inte så engagerad i mitt arbete som förut 
på grund av mina koncentrationssvårigheter och jag kände att kroppen inte kunde 
återhämta sig på ett normalt sätt. Höga kraven som jobbet ställde på mig tillsammans 
med tidspress och trötthet fick mig att grubbla så mycket om mitt jobb. Det var som en 
mardröm för mig jag vill ju inte förlora mitt jobb... hur kan jag försörja min familj då? 
(IP 1) 

Dessa intervjupersoner förklarade att effekterna av sömnbrist var så illa att de ibland tänkte 
om chefen skulle säga upp dem och ersätta dem med någon annan som var mer anpassad för 
nattarbete. Vidare förklarade somliga intervjupersoner att känslan av otillräcklighet ledde till 
att de kände oro över att ha ett dåligt rykte som även kunde påverka deras framtida 
anställning. 

Jag försöker så klart anstränga mig varje dag för att göra mitt jobb bra och prestera bra 
men som sagt så leder sömnbrist till att jag inte kan prestera mitt bästa. Ibland känner 
jag mig för trött och då finns det inte så mycket att göra… jag brukar dricka kaffe för att 
få lite energi och kunna hålla mig vaken för att kunna fortsätta göra mitt jobb då… men 
frågan är om det är bra nog. (IP 5) 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av nattarbetares upplevelser av 
sömnbrist och dess påverkan på hälsan och arbetet. Syftet var även att ta reda på ifall 
konsekvenserna av sömnbrist har en påverkan på nattarbetarnas subjektiva upplevelse av sin 
anställningsbarhet och i så fall hur. Nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens 
två frågeställningar. 
 

Sömnbristens påverkan på hälsa och fungerande på arbetsplatsen. Resultatet i 
undersökningen påvisar att deltagarna upplevde att sömnbrist påverkade deras hälsa och 
fungerande på arbetsplatsen negativt. Deltagarna upplevde att effekterna av sömnbrist var 
påfrestande, de upplevde att deras välbefinnande var nedsatt och att deras prestation inte var 
lika bra som de önskade. Att sömnbrist leder till sämre prestation är något som har 
framkommit i tidigare studier (Dula, Dula, Hamrick, & Wood, 2001). Deltagarna i 
föreliggande studie menade att det var vanligt att arbetsuppgifter tog längre tid än vad det 
vanligtvis tar när de inte hade sovit bra och prestationen var allmänt försämrad. I resultatet 
framkom även att deltagarna på grund av deras sömnbrist upplevde symtom som trötthet, 
irritabilitet, depression och försvagat immunsystem vilka är upplevelser som är likt det 
resultat som (Robotham, 2011) fick i sin studie. Deltagarna i föreliggande studie berättade 
också att de upplevde att kroppen ofta inte hann återhämta sig, detta kan kopplas till vad 
Robotham (2011) kallar för sömnskuld och menar att sömnskulden endast kan återbetalas 
genom sömn. Eftersom deltagarna hade svårigheter att somna och inte sov bra är det inte 
konstigt att förstå varför de upplevde att deras kropp inte återhämtade sig. 

Nedsatt förmåga till socialt samspel upplevdes vara central och återkommande hos 
deltagarna. Det går i linje med tidigare forskning från Nasrabadi, Seif, Latifi, Rasoolzadeh 
och Emami (2009), som fann att nattarbetare upplevde skadliga effekter på deras sociala 
funktion. Deltagarna i föreliggande studie upplevde att de lätt blev irriterade och att de hade 
minskad lust att spendera fritiden med vänner eller bekanta. Trots att deltagarna uttryckte att 
de inte orkade umgås med vänner och föredrog att vila istället, förklarade de att anledningen 
till det var deras energilöshet och dåliga humör. Deltagarna ansåg att det skulle vara otrevligt 
att umgås med någon som var trött och osocial. Anledningen var alltså inte att de ogillade att 
spendera tid med sina vänner. Utöver det nedsatta sociala samspelet med nära och kära 
upplevde deltagarna att det även påverkade kontakten med kollegorna på arbetsplatsen. 
Deltagarna i föreliggande studie upplevde svårigheter att interagera med kollegorna och 
kunderna eller patienterna, vidare kunde den försämrade kontakten bidra till en försämrad 
produktivitet eftersom det var vanligt att behöva samarbeta. Detta är likt resultatet som 
framkom i  studien av Rosekind et al. (2010) vilka påvisade att sömnbrist orsakade en 
försämring av den interpersonella funktionen samt kommunikationen på arbetsplatsen och 
bidrog till sämre produktivitet. Att kommunikationen och den interpersonella funktionen 
försämras är något som är särskilt dåligt i och med att dessa funktioner är viktiga för 
deltagarnas arbete. Enligt Budnick och Barber (2015) kan arbetsplatsen uppfattas som 
negativt av de anställda på grund av dålig sömn. I föreliggande studie framkom att deltagarna 
kunde uppleva arbetsplatsen som ogynnsam ibland och skulle hellre vilja sova istället för att 
vara på jobbet men det fanns ändå en gemensam nämnare hos majoriteten av deltagarna vilket 
var att göra ett försök till att inte låta det påverka kontakten med patienterna eller kunderna. 

Även om deltagarna hade en ambition att vara trevliga och effektiva på jobbet hände det 
ofta att sömnigheten tog över. Detta kan kopplas till den homeostatiska processen som enligt 
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Borbély och Achermann (1999) syftar till pressen att sova när individen håller sig vaken mer 
än den kan klara av. Ju längre en person håller sig vaken desto starkare blir drivkraften till att 
sova. Precis som det framkom i Rosekind et als. studie (2010) framkom även att deltagarna i 
föreliggande studie upplevde oavsiktlig sömn på jobbet. Flertalet deltagare berättade att den 
oavsiktliga sömnen har eller kunde ha orsakat problem eller skadliga situationer. Detta går i 
linje med studien av Brossoit et al. (2018) som visade att anställda som hade sömnbrist var 
mindre försiktiga och var inblandade i fler arbetsskador.  

Precis som McKay (2015) skriver är det nödvändigt att vara extra försiktig när man har en 
nedsatt fysisk eller kognitiv förmåga och håller på med arbetsuppgifter som kan orsaka en 
skada för andra. Dock visades i resultatet att majoriteten av deltagarna var medveten om att 
dessa beteenden var skadliga och kunde ha påverkat de inblandade negativt. 
 

Konsekvenser av sömnbrist och anställningsbarhet. Enligt Björklund (2016) ställs i dagens 
samhälle krav på individen att själv ansvara för sin anställningsbarhet. Individen ska inte 
endast vara attraktiv för att hitta olika jobb på marknaden, utan också kunna bevara sin 
anställning genom att vara attraktiv för den aktuella arbetsgivaren. Deltagarna i denna studie 
var medvetna om faktumet att det är deras ansvar att se till att de är attraktiva på både 
arbetsmarknaden och för arbetsgivaren. Bland deltagarna i den här undersökningen visades att 
upplevelsen av den subjektiva anställningsbarheten varierade. Majoriteten av deltagarna 
upplevde att konsekvenserna av sömnbrist ledde till största delen till oro för deras 
anställningsbarhet. Den mest förekommande upplevelsen var en känsla av otillräcklighet. Vad 
deltagarna menade var att de upplevde att de inte kunde prestera tillräckligt bra eller vara 
tillräckligt närvarande på arbetet på grund av deras orkeslöshet. Detta kan kopplas till studien 
av Sundelin (2015) som fann att individer som hade sömnbrist uppfattades som trötta, mindre 
friska och mindre attraktiva av omgivningen, vilket också ledde till att dessa individer 
bedömdes som mindre benägna att anställas. Trots att resultatet av den studien handlade om 
en objektiv bedömning, att det alltså var andra som bedömde individen som mindre 
anställningsbar är det intressant att se att det även hänger ihop med deltagarnas subjektiva 
bedömning av sin egna anställningsbarhet. Vad gäller oro för anställningsbarheten berättade 
vissa deltagare att de var nervösa för vad arbetsgivaren skulle tycka om dem och om 
arbetsgivaren skulle gå så långt som att avskeda dem från arbetet. Vidare uttryckte deltagarna 
att det inte slutade där, de var också oroliga över att detta skulle påverka deras attraktivitet när 
de i framtiden skulle söka andra jobb. Trots dessa upplevelser var det dock något som var 
gemensamt för samtliga deltagare, nämligen att de på ett eller annat sätt vidtog åtgärder för att 
bevara sin attraktivitet och behålla sitt jobb. Detta kan kopplas till den tidigare studien 
(Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004) där anställningsbarhet beskrevs som en proaktiv 
anpassningsförmåga där individer ändrade sina beteenden för att optimera situationen. I 
föreliggande studie visade resultatet att flertalet deltagare valde att sova och vila upp sig på 
deras fritid istället för att engagera sig i sociala aktiviteter och umgås med vänner. Genom att 
göra detta val upplevde deltagarna att de blev mer uppvilade och kunde prestera bättre på 
jobbet, vilket bidrog till mindre oro över den subjektiva upplevelsen av anställningsbarhet.  
Andra deltagare valde istället att gå till gymmet eftersom det fick de att känna sig starka och 
gav dem energi. Utöver det menade en deltagare att träningen fick denne att ändra sitt 
tankesätt och känna att denne kunde klara av vad som helst och inte borde oroa sig över sin 
anställningsbarhet. Utöver deltagarna som upplevde oro för sin anställningsbarhet framkom i 
resultatet att tre deltagare inte oroade sig särskilt mycket. Dessa deltagare berättade att 
anledningen till det var deras positiva inställning, förtroende för sina arbetsförmågor och 
erfarenheter. Detta går i linje med Williams, Dodd, Steele och Randalls (2016) beskrivning av 
det psykologiska kapitalet som kan förklara anställningsbarhet utifrån individens förmåga att 
prestera optimalt, visa förtroende för sin prestation och att ha positiv självutvärdering. De tre 



	 14	

deltagarna som inte upplevde oro över sin anställningsbarhet ansåg att sömnbristens 
konsekvenser inte hindrade de från att utföra arbetsuppgifterna.  
 

Metoddiskussion 

Förförståelsen för ämnet nattarbete och sömn erhölls utifrån tidigare kunskaper och 
litteraturgenomgång av tidigare studier. Enligt Langemar (2008) är förförståelse på gott och 
ont. Den är en förutsättning eftersom det hjälper intervjuaren att verkligen förstå vad 
intervjupersonen talar om men det kan också påverka tolkningar av intervjuutsagor. Trots att 
inläsning av tidigare studier givetvis påverkar kunskaper och perspektiv om ämnet strävades 
också efter öppenhet och neutralitet under hela studiens gång. Studiens syfte var att belysa 
nattarbetares upplevelser av sömnbristens konsekvenser på hälsan, fungerande på 
arbetsplatsen samt upplevelsen av den subjektiva anställningsbarheten. Därmed valdes att 
genomföra studien med en kvalitativ metod. För att kunna få djupgående och detaljrik 
kunskap om individernas upplevelser var det givet att använda kvalitativa intervjuer då 
exempelvis en strukturerad enkät inte skulle möjliggöra data om individernas upplevelser på 
samma sätt. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket gav en möjlighet till 
att anpassa ordningen som frågorna ställdes på utefter deltagarnas svar. Det fanns även 
möjlighet till att ställa följdfrågor för att få individen att berätta mer och förklara om något var 
svårt att uppfatta. Utöver det var en annan fördel med intervjuerna att det tog plats i 
deltagarnas egna hem, vilket upplevdes som något positivt eftersom intervjupersonerna kände 
sig bekväma och trygga. Det kan också ha bidragit till att intervjupersonerna var mer trygga i 
att ge uppriktiga svar då de inte behövde oroa sig att utomstående skulle höra samtalet medan 
intervjuerna pågick. Samtliga deltagare i föreliggande studie valdes utifrån studiens 
urvalskriterium (nattarbetare som upplever sömnbrist) och kan därmed sägas vara relevant för 
studien. Det handplockade urvalet i detta fall var nödvändigt för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Validitet handlar om att studien verkligen undersöker det som den avser 
studera. Detta har författarna tagit hänsyn till under hela studiens gång med avseende på 
intervjuguiden, intervjuerna med deltagarna, transkriberingen samt analysen. Ett hot mot 
validiteten skulle vara att deltagarna inte var sanningsenliga i sina svar och utsagor. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att en vanlig kritik mot forskningsintervjuer är att resultatet kan ses 
som ogiltig eftersom intervjupersonernas svar kan vara falska. För att minska den risken gavs 
deltagarna möjlighet att välja en intervjuplats där de kände sig trygga och författarna 
informerade deltagarna flertalet gånger om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och 
att inga namn skulle stå med i studien. Enligt Bryman (2011) är deltagarvalidering en metod 
som kan användas för att öka validiteten i kvalitativa undersökningar. I föreliggande studie 
gjordes deltagarvalidering vilket stärker studiens validitet. Vad gäller reliabilitet menar Kvale 
och Brinkmann (2014) att det handlar om forskningsresultatens konsistens och om resultatet 
kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Studiens tillvägagångssätt och 
annat information skrevs för att förenkla en replikation. Vad gäller deltagarnas svar kan det 
inte hävdas att alla intervjupersoner kommer att ge samma svar om en annan forskare skulle 
göra om studien eftersom upplevelserna av deltagarna är individuella och situationsbaserade. 
Dock överensstämmer studiens resultat av deltagarnas upplevelse av sömnbristens påverkan 
på hälsan och fungerande på arbetsplatsen med tidigare forskning. En svaghet med studien är 
att det endast var 10 individer som medverkade i undersökningen. Författarna kontaktade 
flera potentiella deltagare som kunde medverka i undersökningen men det var svårt att få tag 
på dem när ett mötestillfälle skulle bestämmas vilket ledde till att flera potentiella deltagare 
missades. De potentiella deltagarna berättade att de inte kunde ställa upp eftersom de behövde 
återhämta sig på dagarna inför deras nattarbete och det skulle vara svårt att bli intervjuade. 



	 15	

Dock var variationen i urvalet av de medverkande deltagarna bra. Det var sex kvinnor och 
fyra män i åldrarna 22-55 år, dessutom arbetade deltagarna på olika arbetsplatser och hade 
olika yrkesbenämning. Detta kan sägas öka generaliserbarheten av resultatet, men det kan inte 
hävdas att generaliserbarheten kan spegla samtliga nattarbetares upplevelser. Alltså anses 
studiens resultat inte ha hög generaliserbarhet. Dock är studiens resultat inte irrelevant då det 
kan ge en inblick i nattarbetares upplevelser av sömnbrist och dess påverkan, vilket var syftet. 
 
 
Slutsatser och framtida forskning 
 
Studien visar att nattarbetare upplever svårigheter vad gäller deras hälsa, välbefinnande samt 
fungerande på arbetsplatsen. Återkommande teman som framkom i resultatet är nedsatt 
psykiskt välbefinnande, sämre prestation samt minskad förmåga till socialt samspel. Trots att 
studiens resultat om effekterna av sömnbrist är likt tidigare studier har studien bidragit till 
individernas individuella upplevelser och visat exempel utifrån deras vardagar och känslor. 
Vidare har studien gett insikt om individernas subjektiva upplevelser av deras egna 
anställningsbarhet, vilket skulle vara intressant att undersöka djupare. Det framkom i studien 
att samtliga deltagare vidtog åtgärder för att på ett eller annat sätt minska oron för sin 
anställningsbarhet. Det visades att vissa individer upplevde oro trots dessa åtgärder medan 
andra inte oroade sig och kände sig trygga. Att undersöka detta djupare för att få kunskaper 
om anledningen till varför vissa individer känner oro och andra inte gör det är något som 
författarna rekommenderar till framtida forskning. Ett annat förslag är att undersöka om 
individernas oro för anställningsbarheten kan bero på olika karaktärsdrag. Att ta reda på 
skillnader och göra jämförelser är också något som författarna rekommenderar. Finns det 
skillnader mellan kvinnor och män? Har ålder en påverkan? För framtida studier bör även fler 
målgrupper av nattarbetare inkluderas, exempelvis de som arbetar i brandförsvaret, 
kollektivtrafiken samt poliser. Slutligen bidrar denna studie till en bättre förståelse av 
nattarbetares upplevelser av sömnbrist och dess påverkan på deras hälsa, fungerande på arbete 
samt anställningsbarhet. Närstående och vänner till nattarbetare kan ta nytta av denna studie 
genom att förstå deras upplevelser bättre och få en djupare inblick i deras liv, vilket skulle 
kunna leda till mer stöd och möjligen underlättande. 
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