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Definitioner och förkortningar 

Brygga: Den (Styr)hytt utifrån man styr fartyget. 

Frivakt: Den period under dygnet som omfattas av ledig tid mellan vakter. 

ILO: International Labour Organization är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 

arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja 

social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela 

världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter. 

MLC: Maritime Labour Convention (2006) är en sjöarbetskonvention som antogs av 

Internationella arbetsbyrån (ILO) 2006. I konventionen fastställs rättigheter globalt för 

sjöpersonal. 

Nautiker: Person med nautiska arbetsuppgifter. Oftast en navigatör i form av kadett, 

styrman, överstyrman eller befälhavare.  

NCM: Nordic Council of Ministers. Ett samarbetsorgan där alla nordiska regeringar 

kommer överens om till exempel näringsrekommendationer. 

Rederi: Ett företag som bedriver sjöfart. 

Sömnperiod: Den period man sover. 

Sömnstadier: Sömnen är indelad i flera stadier. Förenklat är  det stadier av djupsömn som 

förgrenas med den ytliga REM-sömnen. 

Tvåvaktssystem: Ett skiftarbetssystem där man delar in dygnets 24 timmar mellan två 

vaktgående personer som skiftar med varandra. Till sjöss är vakterna oftast sex timmar 

långa med uppdelning mellan klockslagen 12-6 och 6-12, också det system som studien 

representerar. 

Trevaktssystem: Ett skiftarbetssystem där man delar in dygnets 24 timmar mellan tre 

vaktgående personer. Vanligast är en uppdelning mellan 12-4, 4-8, 8-12. 

Vakt: Den period under dygnet där arbetstid förläggs.- 

WHO: World Health Organization. Ett organ under FN som arbetar med att främja god 

hälsa i världen. 
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Abstrakt 

Personer som utför skiftarbete ingår i en riskgrupp för hälsorelaterade påfrestningar som 

resultat av en svårighet att utveckla personliga rutiner för kost, vila och friskvård. Nautiker 

som arbetar på fartyg där tvåvaktssystem om sex timmar tillämpas ingår således i denna 

riskgrupp där arbetet i regel förläggs koncentrerat över en längre tidsperiod. I denna studie 

presenteras en undersökning om hur personer med erfarenhet av tvåvaktssystem upplever 

förutsättningarna för att skapa sunda rutiner för vila, kost och friskvård. Resultatet är en 

berättelse om upplevda förutsättningar och i det har följande två intressanta slutsatser 

framkommit: Respondenterna upplever att frivaktens teoretiska tidsrymd för återhämtning 

inte överensstämmer med verkligheten varpå sömn och kost prioriteras medan behovet av 

friskvård blir lidande. Personliga rutiner är avgörande men förutsättningarna för att skapa 

sunda rutiner för vila, kost och friskvård står i direkt relation till möjligheten att få sin 

frivakt ostörd från beordrade driftrelaterade arbetsmoment.  
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Abstract 

Persons that perform shift work are part of a risk group for health related stress as result of 

difficulties with developing personal routines for eating, sleeping and physical wellness. 

Sailors that work in ships where a two watch system with 6 hour watches is applied are 

therefore included in this risk group where work is generally concentrated over an 

extended period of time. This study presents an investigation on how people with 

experience in the two watch system with six hour watches, experience the conditions for 

creating healthy routines for sleep, diet and physical wellness. The result is a story about 

the perceived opportunities in which the following two interesting conclusions emerged: 

respondents feel that the off duty period's theoretical timeframe for regeneration doesn't 

correspond to reality in which the time does not suffice. Hence, sleep and nutrition is 

prioritized while the need for physical wellness suffers. Personal routines are essential, but 

prerequisites for developing healthy routines for sleep, diet and wellness are directly 

related to the possibility of having the off duty period undisturbed from ordered 

operational tasks. 
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1. Bakgrund 

På fartyg bedrivs arbeten med olika grader av fysisk belastning beroende på vilken 

befattning man har och vilken avdelning man tillhör ombord. Skillnaden mellan till 

exempel arbetsbelastning i befattningar inom däcksavdelning och maskinavdelning är dels 

en följd av arbetsuppgifter och dels en följd av avdelningarnas arbetstider. Gemensamt för 

samtliga sjömän oberoende av avdelningstillhörighet på ett fartyg är däremot att kosten 

som regel serveras på fast utsatta tider. Dessa tider är emellertid inte alltid praktiskt 

tillämpbara för vaktgående personer eftersom de “krockar” med tiden för vila mellan 

vakterna. Detta gäller i synnerhet för de som arbetar i ett tvåvaktssystem där tidsrymden 

för återhämtning mellan vakterna begränsas till sex timmar. Det kan av den orsaken vara 

utmanande för arbetare i tvåvaktssystem att hinna äta, vila samt utnyttja tiden på frivakten 

för personlig friskvård.  

1.1 Vaktsystemets förutsättningar och utformning   

Internationellt har ILO konstruerat en konvention i syfte att tillgodose en god arbetsmiljö 

ombord. Den är ratificerad av 63 länder vilket motsvarar 80% av det internationella 

tonnaget (ILO 2016). I konventionen vid namn Maritime Labour Convention [MLC] 

(2006) återfinns bland annat lagar om vilotid och kost samt rekommendationer om att 

arbetsgivare bör tillhandahålla träningsanläggningar på fartyg i möjlig mån. 

Generellt vad gäller vilotid i enlighet med MLC (2006) skall sjömannen ha minst 10 

timmars vila varje 24-timmarsperiod, den skall vara uppdelad på högst två frivakter där 

den ena måste vara minst sex timmar. Vilotiden skall även minst vara 77 timmar under en 

sjudagarsperiod. 

Vad gäller träningsanläggning är rederier skyldiga att överväga möjligheten till detta och 

det ska finnas tillräckligt med kost ombord som uppfyller de lämpliga krav som finns vad 

gäller näringsinnehåll, mängd, kvalitet och variation (MLC 2006, 3.14). 

Arbete på fartyg med tvåvaktssystem innebär att dygnet delas in i fyra vakter som delas 

mellan två personer för en konstant bemanning av till exempel bryggan (se tabell 1). I 

normala fall är vakterna indelade i perioder om sex timmar vardera varpå tiden för frivakt 

blir densamma. Detta innebär att den totala vilotiden är 12 timmar per dygn förutsatt att 

inget övertidsarbete utförs efter vaktens slut. Detta vaktsystem följer således kraven från 
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MLC (2006) om vilotid för sjömän där en frivakt måste vara om minst sex timmar per 

dygn.  

 

            Tabell 1. Tvåvaktssystem 

Person Klockslag för arbetstid 

1 00 - 06 

2 06 - 12 

1 12 - 18 

2 18 - 00 

1.2 Problematisering 

Det finns enligt Hjort (2008) flera likheter mellan arbete i vaktsystem till sjöss och 

skiftarbete som utförs iland. Hjort (2008) presenterar i sitt arbete ett flertal studier om 

skiftarbete iland och dess hälsorelaterade påfrestningar på arbetstagare varpå han 

argumenterar att samma princip bör gälla för sjömän. Bland de hälsorelaterade problemen 

som presenterades i studierna återfanns bland annat påfrestningar i form av stressnivå, 

biologisk rytm, sömnstörningar, metabolism, blodsockernivå och trötthet. 

Enligt Lennernäs och Wiberg (2006) har fysisk aktivitet ett mycket stort värde för personer 

som arbetar i skift för att motverka stress samt sömn och överviktsrelaterade problem. 

Därför kan det vara relevant att undersöka hur personer som i regel omfattas av skiftarbetet 

under längre sammanhängande perioder med begränsad fysisk aktivitet i de dagliga 

arbetsuppgifterna upplever förutsättningarna för att hinna äta, vila samt idka friskvård 

under den sex timmar långa frivakten. 
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2. Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur förutsättningarna för vila samt sunda kost- och 

friskvårdsvanor upplevs hos personer med arbetsuppgifter som omfattas av vakthållning 

enligt tvåvaktssystem. 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar:  

 Vid arbete i tvåvaktssystem, vilken mån upplevs att de teoretiska förutsättningarna 

för sunda vanor gällande vila, kost och friskvård kan tillämpas i praktiken? 

 Hur ser förutsättningarna ut för att hinna vila samt upprätthålla sunda kost- och 

friskvårdsvanor på frivakten i tvåvaktssystem. 

3. Metod 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har 

utgjort underlaget för datainsamling. Enligt Bryman (2011) bygger den kvalitativa studien 

oftare på forskningsstrategi med fokus på ord snarare än kvantifiering vid analys och 

insamling av data. Den semistrukturerade intervjuformen som använts i studien skapade 

utrymme för att lyssna till respondenternas berättelser samt möjlighet till utveckling av 

dessa. En ostrukturerad intervjuguide utformades för att hålla intervjuarna inom ämnet utan 

att vara för styrande. 

3.1 Intervjuer 

För datainsamling genomfördes öppna semistrukturerade intervjuer med studenter från 

2016 års avgångsklass inom det fyraåriga sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. Urvalet av deltagare gjordes enligt ett stickprov med ickesannolikhetsurval där 

studenter med specifik erfarenhet av vakthållning på de fartygsförlagda utbildningarna 

utgjorde grunden för urvalet. Urvalet av deltagare i undersökningsgruppen baserades 

således på premissen att deltagaren hade erfarenhet av arbete med vakthållning i 

tvåvaktssystem (Bryman 2011).  

Frågorna ställdes med en öppen och diskursiv natur för att få ett mer flexibelt resultat. Det 

lämnade utrymme för en iterativ förändringsprocess, det vill säga möjligheten att 

presentera material från tidigare intervjuer i senare intervjuer (Bryman 2011). 

Samtliga intervjuer spelades in på digitalt vis för att sedan transkriberas i ett senare skede i 

enlighet med de intervjutekniska rekommendationer som presenteras av Bryman (2011). 
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Valet att spela in och transkribera intervjuerna motiverades med att underlätta för utbyte av 

information mellan intervjuare och intervjupersonen samt minska risken för att avbryta 

eller distrahera intervjupersonen av behovet att föra anteckningar. 

3.2 Intervjuguide 

För att enklare få fram svar på frågeställningarna har en intervjuguide använts vid 

intervjuer (Bryman 2011, s.419). Guiden (Bilaga 1) utformades utifrån frågeställningen: 

Intervjupersonernas upplevelser av förutsättningar. Deras förutsättningar byggde på två 

premisser, behov och tvåvaktssystem. Behovet är mer personligt och utgjorde intervjuernas 

inledande skede så att intervjupersonerna kom in i att tala utifrån deras egna upplevelser. 

Respondenterna försågs med en förenklad version av intervjuguiden (Bilaga 2), i syfte att 

underlätta för dem att hålla sig inom samtalets önskade kontext och att anamma känslan av 

ett seriöst arbete så att de ger mer seriösa svar (Kylén, 1994). För att främja den personliga 

anknytning i intervjuerna styrde en huvudintervjuare samtliga intervjuer. En annan, och 

samma, kontrollerar att man når målet genom att vid behov detaljstyra i intervjuernas 

slutskeden. På detta sätt har frågeställningarna svarats utifrån  respondenternas synsätt och 

vad de tycker är viktigt, som i enlighet med Bryman (2011) är vad ett kvalitativt resultat 

ska bestå av. 

 

3.3 Analysmetod i resultatet 

Datan som samlades in under intervjuerna visade på att det fanns gemensamma 

uppfattningar och upplevelser av förutsättningar i tvåvaktssystem bland respondenterna. 

Information som återkom frekvent i de olika intervjuerna gav upphov till en röd tråd som 

återspeglas i resultatet. Resultatets beståndsdelar  sammanfattas således i tre teman, 

personliga förutsättningar, arbetsplatsrelaterade förutsättningar och förutsättningar i teorin 

kontra praktiken. Med personliga förutsättningar menas hur respondenterna upplever 

möjligheten att bilda rutiner och bibehålla dem för att tillgodose det egna behovet av sund 

vila, kost och friskvård. Med arbetsplatsrelaterade förutsättningar menas arbetsplatsens 

utformning, tillgångar och eventuella tillkommande arbetsmoment på tider som inte 

innefattas av den ordinarie tiden för vakthållning. Förutsättningar i teori kontra praktik 

menas att respondenternas praktiska upplevelse av de tidsmässiga förutsättningarna för 

sammanhängande vila i tvåvaktssystem om 6 timmar ställs mot de teoretiska 

förutsättningarna som enligt vilotidslagen uppfyller kravet om vilotid för sjömän. 
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Respondenternas bild av dessa förutsättningar analyserades genom jämförelser med 

tidigare forskning i syfte att undersöka hur den korrelerar med de rekommendationer och 

teorier som presenteras för att bibehålla god hälsa vid skiftarbete. 

3.4 Avgränsningar  

 Motiveringen till att enbart använda sig utav sjöbefälsstudenter med erfarenhet av 

tvåvaktssystem bygger på Lennernäs och Wibergs (2006, s.29,30) förklaring att en av 

anledningarna till att det finns få studier om vanor påverkas av skiftarbete är att 

skiftarbetare i regel är svåra att nå för intervjuer eftersom de arbetar och sover på 

oregelbundna tider. Vidare begränsas problemområdet till vakthållning om sex timmar 

med motiveringen att det är det vaktsystem som har kortast sammanhängande vilotid 

mellan vakterna och på så vis ställer större krav på den enskilda skiftarbetaren att skapa 

fördelaktiga kostvanor i förhållande till tidsrymd. 

3.5 Intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner är avgångsstudenter på sjöfartshögskolan i Kalmar och har 

erfarenhet av tvåvaktssystem i enlighet med premisserna i urvalet. Presentation av 

information om hurvida vilotiderna var störda eller inte motiveras med att det kan ha en 

betydelse för meningsskiljaktigheter som finns rörande de upplevda förutsättningarna. 

Störd frivakt menas att deras arbete har behövts under deras vila vid till exempel förtöjning 

eller speciella last- operationer. 

ALPHA: Erfarenhet av tvåvaktssystem med OSTÖRDA frivakter. 

BRAVO: Erfarenhet av tvåvaktssystem med STÖRDA frivakter.  

CHARLIE: Erfarenhet av tvåvaktssystem med STÖRDA frivakter. 

DELTA: Erfarenhet av tvåvaktssystem med STÖRDA frivakter. 

ECHO: Erfarenhet av tvåvaktssystem med STÖRDA frivakter. 

FOXTROT: Erfarenhet av tvåvaktssystem med STÖRDA frivakter. 
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3.6 Etik 

Etiska forskningsprinciper som tillämpas vid intervjuerna följer det grundläggande 

individsskyddskravet. Samtliga intervjupersoner har försetts med allmän information om 

studiens syfte, vad deras deltagande innebär, att deltagandet är frivilligt varpå personerna 

när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i enlighet med informationskravet och 

samtyckeskravet (Bryman 2011).  

Personuppgifter har behandlats med största möjliga konfidentialitet. Digitalt inspelad data 

har endast funnits tillgänglig för studiens författare samt handledare och har förstörts efter 

studiens slutgiltiga färdigställande. Respondenterna som deltog i intervjuerna är anonyma 

och har skiljts åt genom att de tilldelats varsitt täcknamn taget ur det fonetiska alfabetet. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Vila 

Den största utmaningen som en vaktgående person ställs inför vid arbete i tvåvaktssystem 

är den ständigt begränsade tiden för sammanhängande sömn. Den teoretiska tiden för 

sammanhängande sömn mellan vakterna i tvåvaktssystem är 6 timmar men i praktiken är 

verkligheten en annan.  

Enligt Lennernäs och Wiberg (2006) sover människor i Sverige i genomsnitt 7,2 timmar 

per natt under arbetsveckan och 1 timme längre under helgen. För de flesta erfordras minst 

cirka 5,5 till 6 timmars sömn för att tillgodose kroppens behov för god återhämtning i en 

sömnperiod. Det innebär alltså i teorin att tvåvaktssystemet skall möta minimikraven för 

återhämtning.  

Lennernäs och Wiberg (2006) beskriver sömnen som en period av flera stadier som 

påverkar hjärnan och återhämtningen på olika sätt och att den är personligt anpassningsbar. 

När man kommer in i en rutin av att sova i kortare perioder svarar kroppen med att rusa 

förbi annars inledande sömnstadier för att prioritera kroppens behov av djupsömn. Vid 

återupprepade tillfällen av sömnperioder om sex timmar kan effekter på dagtrötthet 

märkas. Vid återupprepade sömnperioder om fem timmar däremot kan det kännas som att 

man har förlorat en hel natts sömn vilket medför att man måste sova så fort man avslutat 

sin vakt. 

Risken för olyckor ökar markant i samband med sömnbrist. Den mentala prestations- 

förmågan försämras och felbedömningar och bristande uppmärksamhet på bryggan kan 

leda till närsituationer där risk för grundstötning eller kollision föreligger. Dessutom kan 

sömnbrist medföra svårigheter för inlärningsprocessen varpå man riskerar att glömma 

viktig information eller saker man har lärt sig under dagen (Lennernäs & Wiberg, 2006).  

Stress är en bidragande faktor till störd sömn eftersom den ger upphov till att kroppen 

aktiveras. Det innebär bland annat att man får svårare att somna, vaknar under natten eller 

för tidigt på morgonen utan att kroppen hunnit återhämta sig ordentligt (Lennernäs & 

Wiberg, 2006). 

Utöver risken för olyckor och tillbud är sömnbrist även en orsak till ökning av typ 2-

diabetes hos personer som arbetar i skift. Det finns även ett samband mellan sömnbrist och 

övervikt, speciellt bland personer som äter sent på kvällen före korta perioder av sömn. 
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Hormoner som reglerar hunger och mättnad riskerar även att påverkas vid sömnbrist vilket 

kan medföra att man upplever hungerkänslor i och med att kroppen förväxlar behovet av 

mat med behovet av sömn för återhämtning. Risken för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar uppskattas vara 1,5 gånger högre hos skiftarbetare, i synnerhet nattarbetare 

eftersom de ofta får problem med blodsocker, blodfetter och övervikt (Lennernäs & 

Wiberg 2006). 

För att få en god sömn räknar Lennernäs och Wiberg (2006) upp ett antal råd. Bland dessa 

återfinns rekommendationer om fysisk aktivitet under dagen för en bättre sömnkvalitet. 

Före sömn skall man helst varva ned en till två timmar och undvika stress, träning och 

stora måltider före sänggående. Den sista måltiden före sömn skall ätas minst 1,5-2 timmar 

före sänggåendet, dock skall man undvika att gå och lägga sig hungrig eftersom detta kan 

störa  möjligheterna att somna och sova väl. Viktigt är också att sova på regelbundna tider 

hela veckan om möjligt. Alkohol skall inte användas som sömnmedel. Sömnkvalitén blir 

sämre och man har lättare att vakna under natten när alkoholen går ur kroppen. 

Lützhöft, Thorslund, Kirscher, och Gillberg, M. (2007) presenterar undersökningar om hur 

trötta och stressade nautiker i tvåvaktssystem är. I en av deras undersökningar har de 

använt sig av en KSS-skala där nautikerna har svarat hur trötta de är i en skala från 1-9 

(mycket vaken till mycket trött). Denna skala och metod är väl känd när man ska 

undersöka personers trötthet. Det har även visats att det finns ett tydligt samband mellan 

hög trötthet, över 6 på skalan, och olyckor (Lützhöft et. al. 2007, s.16). I tvåvaktssystem 

känner respondenterna trötthet (>5) 16,9 % av tiden, kritisk trötthet (<6) 5,6% av tiden och 

svårighet att hålla sig vaken (<8) 2,7 % av tiden. Lützhöft et. al. (2007) menar att värdena 

är lägre än verkligheten grundat att respondenterna känt sig iakttagna och då svarat ett 

lägre värde än de känt av på KSS-skalan. Vidare analys av resultatet visar att tröttheten 

ökar med ungefär 50% från ett trevaktssystem till ett tvåvaktssystem, (se figur 1).  

                     Trötthet i vaktsystem 

Figur 1. 6x6 visar 

tvåvaktssystem och 4x8 visar 

trevaktssystem. Hämtad från 

Fatigue at sea av Lützhöft et. al. 

(2007 s.56). 
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Lützhöft et.al. (2007) utreder vidare att de som arbetar i tvåvaktssystem sover i medel 6,6 

timmar per dygn. Sömnen måste således vara uppdelad på båda frivakterna och i praktiken 

är det som bäst 5 + 1,6 timmars sömn. Studien visar också på att det är få 

sammanhängande sömnperioder över 4,5 timmar. Lennernäs och Wiberg (2007) påpekar 

att det finns personer som har klarat sig på mindre sömn men de har då använt sig av 

mikrosömn. Vid mikrosömn slocknar man till och är omedveten i några sekunder. I 

bilkörning anses det som farligt och man rekommenderas att åka till vägkanten direkt för 

att ta en tupplur innan man återupptar sin körning (Wikipedia 2016). Till sjöss finns det 

inte den möjligheten eftersom man måste observera fartygets drift som går dygnet runt och 

att avvika från det med mikrosömn skulle va direkt farligt. 

4.2 Kost 

Näringsrekommendationer finns väl dokumenterade i NCM (2014). Det är viktigt att få i 

sig alla näringsämnen och detta får man genom att äta varierat. I en undersökning av 

Månsson och Stale (2013) presenteras att sjömän efterfrågar varierad kost men också att 

kosten i stor utsträckning är tillräcklig ombord för att uppfylla behoven. 

Lennernäs och Wiberg (2006) poängterar att näringsrekommendationer som finns gäller 

för alla människor. De som arbetar i skift befinner sig dock i en riskgrupp att få problem 

med ämnesomsättningen och då är det extra viktig att kontrollera kostintaget. Det behövs 

en balans mellan intag och behov för att kunna hålla vikten. Skiftarbetare behöver inte mer 

eller mindre mat än andra för att hålla vikten utan allt beror på hur mycket man rör på sig. 

Det är dock så att ämnesomsättningen går ner på natten så att äta sent på kvällen eller 

natten innebär ofta att man får en positiv energibalans vilket resulterar i viktökning. 

Det viktigaste vad gäller kosten är, utöver att få i sig alla näringsämnen, att man äter rätt 

mängd. Det spelar ingen roll hur många måltider man delar upp det på per dygn. Hunger är 

reglerat av ett automatiskt system i hjärnan som sänder ut känslor av hunger då vi ökar vår 

förbränning. Känslorna som driver oss till att äta är mycket starkare än spärrarna mot att 

äta för mycket och så är det av ren överlevnadsinsikt (Lennernäs & Wiberg 2006). Detta 

faktum tillsammans med att det finns mat i överflöd på båtar, stress, sömnproblem och 

skiftarbete kan göra det svårt att kontrollera sina hungerkänslor. 
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Det räcker som sagt att hålla sig till en viss mängd mat per dag för att behålla vikten. Vad 

vi vet idag är det bäst att äta vid ungefär samma tidpunkter varje dag, skiftarbetare som 

dagsarbetare, för ett gott välbefinnande. Regelbundna måltider ger kroppen tid att 

förbereda sig för att ta upp maten vilket är bra, för att bearbeta mat är ett stort arbete för 

kroppen. Man vill också undvika känslor som Lennernäs och Wiberg uttrycker det, av 

"sprängfylldhet" och "vrålhungrighet" (2006, s.107). Rekommendationen är att äta ungefär 

tre till sex gånger per dygn. För skiftarbetare slår dygnsrytmen ibland ut känslor av hunger 

och då kan det vara läge att bestämma sig för att äta vid vissa tidpunkter och hålla sig till 

dessa. Låta klockan vara vägvisande (Lennernäs & Wiberg 2006). 

Vid stress styr kroppen om blodflödet från matsmältningssystemet till musklerna. Man får 

då svårt att få tydliga signaler av hunger. Långvarig stress kan också göra att man äter för 

mycket för att kroppen luras att tro att man behöver mer energi till en eventuell kamp. 

Detta medför viktökning med sämre hälsa som vidare påföljd. Pauser är viktiga i stressig 

arbetsmiljö för att kunna varva ner och minska den långvariga stressen (Lennernäs & 

Wiberg 2006).  

4.3 Friskvård 

Lennernäs och Wiberg (2006) poängterar att fysisk aktivitet har ett värde för alla. Det 

gäller särskilt dem som arbetar udda tider då de tillhör en riskgrupp för stress och 

sömnproblem. Rörelse motverkar direkt dessa problem. WHO (2010) och NCM (2014) 

anser att man behöver minst 150 minuter fysisk ansträngning per vecka och den ska vara 

om pass på minst 10 minuter. Lennernäs och Wiberg (2006) menar dock att man ska 

undvika att träna tre timmar innan läggdags för att kroppen ska få varva ner. 

Just fysisk aktivitet är kopplat till en vilja att hålla sig i form och med insikten att man blir 

gladare och friskare. Lennernäs och Wiberg (2006), WHO (2010) och NCM (2014) är 

några av källorna som beskriver att det faktiskt är så. 

Genom att utföra fysisk aktivitet ombord minskas risken för en rad sjukdomar och ohälsa. 

NCM (2014) presenterar bland annat följande: kardiovaskulära sjukdomar, hjärtsjukdomar, 

diabetes typ-2, högt blodtryck, övervikt, några vanliga former av cancer, svaghet i muskler, 

dålig balans, benskörhet, ryggproblem och vaskulär demens.  
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I en artikel från Läkartidningen (Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen 2015) 

presenteras forskning om att fysisk aktivitet är lika bra som traditionella mediciner mot 

depressioner. Fysisk aktivitet visas även vara förebyggande av depressioner. Andersson et. 

al. (2015) menar att det sker en positiv förändring i hjärnan. 

I NCM (2014) presenteras att stillasittande medför samma konsekvenser som vid brist på 

fysisk aktivitet. Att arbeta som nautiskt befäl på en brygga bjuder in till mycket 

stillasittande (Sundberg, 2012). Hen hamnar då automatiskt inom denna riskgrupp med 

medförande konsekvenser. 
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5. Resultat 

Den generella uppfattningen bland respondenterna var att skapandet av personliga rutiner 

var en mycket viktig förutsättning för att få sina behov tillfredsställda i tvåvaktssystem. 

Fördelning av tiden till de olika behovsmomenten reglerades enligt respondenterna främst 

efter behovet för vila varpå rutiner för hur man delade upp sömnperioderna på frivakterna 

blev avgörande för vilka andra aktiviteter som man hann med. 

När jag gick ner från vakten ställde jag klockan på att väcka mig efter fyra timmar, så att 

man sov förmiddagsvakten varpå klockan ringde vid tio så kunde man gå upp och ägna sig åt 

sina egna intressen som att sola på däck etcetera Sedan gick jag och åt lunch som i detta 

fallet blev min frukost. Sedan gick jag upp och jobbade mina sex timmar. Efter det gick jag 

och lade mig direkt igen för jag äter inte innan jag ska sova. Då ställde jag klockan för att 

väcka mig klockan 22 då gick jag upp och gick till gymmet. Då hade jag tid till att både träna 

och duscha och äta innan vakten. Det var viktigt att det fanns bra mat i kylskåpet. Blev jag 

hungrig under vakten fanns alltid frukt att äta. När klockan blev 06:00 gick jag direkt och 

lade mig. Detta blev en rutin under hela arbetsperioden och fungerade mycket väl för mig. - 

ALPHA 

Genom intervjuerna framkom det att förutsättningarna i tvåvaktssystem kan vara mycket 

goda för att uppnå en sund kombination av vila, kost och friskvård om de egna rutinerna 

lämnas okränkta under frivakterna för vaktgående befäl. Med ostörd frivakt lämnas rum för 

planering av strikta rutiner som symboliskt kan förklaras med att dygnet delas upp i två 

mindre dygn om tolv timmar där man sov fyra timmar, arbetar sex och hade två timmar 

fritid för avslappning eller träning. Detta i kombination med att äta ett stort mål mat innan 

vakt och mellanmål som frukt eller dylikt på vakten. Den huvudsakliga premissen för dessa 

förutsättningar är alltså att det vaktfria befälet ej behöver arbeta under ankomst, avgång, 

lastoperationer etcetera tack vare att fartyget är bemannat med tillräckligt många matroser 

utöver befälet på vakt. Den positiva aspekten av tvåvaktssystemets förutsättningar grundar 

sig enligt en av respondenterna främst i arbetsplatsens utformning rörande besättning och 

tillgångar ombord. Vid reflektion över om förutsättningarna hade varit annorlunda om 

arbetet varit utformat med övertidsarbete på frivakterna säger hen 

Det hade ju inte funkat, hade man varit med på lastlossning hade man förlorat mer tid på 

varje frivakt. Tiden för att träna hade blivit lidande och man hade sovit större delen av 

frivakterna vilket skulle resultera i att jag hade känt mig trasig. - ALPHA 
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Majoriteten av respondenterna uttalade sig om upplevda svårigheter med att få behoven 

tillfredsställda på grund av att rutinerna blev lidande av att arbetsmoment förlades på 

frivakterna vilket orsakade att tiden för vila blev förskjuten. Det resulterade i ett ökat 

sömnbehov över tiden som påverkade prioriteringen av de egna behoven. Den generella 

uppfattningen var att det ofta var möjligt att få ihop tio-timmars vilan men att man som 

person själv i regel lägger upp det på ett visst sätt för att man ska få ihop det med sin vila, 

mat och motion. Händer då någonting som förskjuter rutinerna kan man enligt majoriteten 

av de tillfrågade få svårt att hitta tillbaka till dem. Man kopplar i flera intervjuer också 

samman förutsättningarna för mat, motion och sömn med den tid på frivakten som faktiskt 

är ostörd från arbetsmoment med att man då har lättare att dela upp sina sömnperioder över 

dygnet samt planera sina måltider i anslutning till motion. 

Då hade man kunnat vila större delen av ena frivakten och bara käka lite lätt på den. Nästa 

frivakt hade du också kunnat äta lite lättare samt träna ganska länge och ta en timmes vila 

innan vakten igen. Hade man haft 6 timmar ostört där sömnen i praktiken även är ostörd i sex 

timmar hade det nog gått bra. - CHARLIE 

En återkommande reflektion bland respondenterna är att poängen med ett tvåvaktssystem 

är att man skall kunna ha en så liten besättning som möjligt på fartyg för att på rederinivå 

minska löneutgifter. Det förutsätter i sin tur att besättningsmedlemmarna tvingas arbeta på 

sina frivakter. Det betyder i utsträckningen att man som vaktgående befäl förväntas vara 

med vid ankomst och avgång samt utför alla de arbetsuppgifter som man måste göra 

utanför sin bryggvakt som att rätta sjökort och kolla livräddningsutrustning. 

Vid jämförelse av samtliga intervjuer framkommer det att behovet för vila, kost och 

friskvård skiljer sig mycket från person till person. Uppfattningen om vad som är sunda 

vanor och rutiner för en viss person kan därför i regel inte tillämpas på en annan varpå 

behovet att hitta sin egen väg vad gäller rutiner för att förbättra sina förutsättningar för att 

uppnå sund kombination av sina behov är av stor vikt. Detta var något som bland annat 

gavs uttryck för i en av intervjuerna på frågan om vilken roll rutiner har i tvåvaktssystem. 

Rutiner ansågs vara viktiga men att det viktigaste är att man lär känna sig själv och sina 

begränsningar för att inte hamna i ett stadie där man hela tiden experimenterar med olika 

tider för kost, motion och sömn. 

Håller man på och leker hela tiden med kost, träning och sömn vid olika tider är jag rätt säker 

på att det kommer förstöra i längden. Då kommer du bli tröttare och kan göra misstag. - 

DELTA 
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En annan sak som framkom i intervjuerna var att det individuella behovet av en viss 

inställningstid för att komma till ro och somna i hytten varierade mellan respondenterna. 

Majoriteten beskrev att på frivakten fanns en tendens till förlorade sömntimmar på grund 

av att man efter olika aktiviteter kunde ha olika svårt att somna.  

Om vi säger att för mig, träning skulle ta minst 30 minuter och sen säger vi att jag käkar och 

hetsar i mig maten för att jag antingen måste sova eller ska på vakt. Då är det ju minst 10 - 

15 minuter. Då snackar vi att jag har spenderat minst 40 - 45 minuter på de två aktiviteterna 

jag tänkt att göra. Sen har man ju en insomningstid på kanske 15 min ungefär och då hinner 

jag sova max fyra och en halv timma för att sedan gå upp och göra mig redo till vakt igen. - 

CHARLIE 

Flera respondenter förklarar att i samband med övertidsarbete på frivakterna var det svårt 

att somna efter att man kommit in till hytten eftersom att man fortfarande var uppe i varv. 

Detta trots att man redan upplevde en brist på sömn. Detta var synnerligen besvärligt för 

BRAVO som säger, "Man kunde ju inte somna, man var nästan tvungen att ta en öl på 

kvällen eller på morgonen för att överhuvudtaget somna. Man var ju uppe i varv". Samma 

förhållande mellan arbete och insomningstid upplevde ECHO som även lade till mat i 

anslutning mellan vakt och frivakt som orsak till en svårighet att somna. "Om man har haft 

vakt så blir man ofta lite uppstissig direkt efter vakten. Så man ligger minst en timme 

vaken innan man kan somna. Sen är det nog dels att man ofta äter i anslutning till vakten 

och dels att det tar ett tag för kroppen att varva ner" (ECHO). 

På den specifika frågan om hur respondenterna upplevde att träning i anslutning till vila 

påverkade insomningstiden svarade majoriteten att de behövde en viss tid på sig efter 

träningen för att kunna somna. Av intervjuerna att döma upplevde flera respondenter en 

svårighet att kombinera träning och vila.  

Det beror ju på hur trött man är såklart men i de bästa av världar helst en timme. Annars är 

det inte helt ovanligt att man ombord har löpt, duschat och lagt sig men jag skulle ju inte 

säga att man somnar direkt då utan du har ju en längre insomningstid om du gör så. - 

CHARLIE 

Utöver tiden för att somna framkom även i intervjuerna, med undantag för ALPHA och 

BRAVO som tränade före mat, respektive inte hade tid med träning att den tid 

respondenterna erfordrade mellan kost och träning blev svår att tillgodose sig i syfte att få 

en effektiv träning utan att behöva kompromissa med den totala tiden för sömn. De övriga 

respondenterna berättar att tiden som erfordras mellan träning och mat till stor del beror på 

vilken mat man äter och vilken typ av träning man skall utföra. Den specifika tid som 
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respondenterna erfordrade skiljde sig mellan de personliga behoven men resulterade enligt 

flera av respondenterna i att man upplevde att tid för vila gick förlorad när man tog hänsyn 

till förhållandet mellan träning och måltider. 

Utöver de personliga förutsättningarna som respondenterna beskriver som avgörande för 

att hinna kombinera vila, kost och friskvård på ett sunt sätt framkommer det i intervjuerna 

att arbetsplatsens utformning spelar stor roll. Det framkom i några av intervjuerna att 

hyttens utformning var viktig i fråga om ljudnivåer och möjligheten att kunna mörklägga 

sovutrymmet på frivakt under dygnets ljusa timmar för bästa sömnkvalitet.  

I några intervjuer framkom även att det var viktigt för respondenterna att den serverade 

kosten var varierad och att sunda kostalternativ fanns att få under tider som inte 

sammanfaller med tider för servering. Även tiden som respondenterna hade på sig att äta 

upplevdes av några respondenter som knapp vilket resulterade i att de kände en stress över 

att hinna med att få övriga behov tillfredsställda. En av respondenterna menar att generellt 

i ett tvåvaktssystem frångår man det mesta som är bekvämt. Tidsbristen bidrar till att man 

känner en ständig press på sig att hinna med att äta, träna och i viss mån till och med att 

sköta sin personliga hygien. Resultatet av detta kan upplevas som en slags slentrian av 

stress. 

Det kommer man in i efter bara några dagar att man känner liksom en stress i att man måste 

hinna med allting för att tillgodose sig vilan. - CHARLIE 

I samtliga intervjuer framkommer det att den viktigaste förutsättningen för att tillgodose 

sig sund vila, kost och friskvård är att den tid som avsätts i de egna rutinerna för sömn är 

ostörd. Respondenterna upplevde samtliga med undantag för ALPHA att tvåvaktssystemet 

helt eller delvis saknade förutsättningarna för att de som vaktgående personal skulle kunna 

kombinera sunda vanor för dessa behov eftersom att arbete med fartygets drift krävdes av 

respondenterna under deras frivakter. Detta bidrog enligt respondenterna till att tiden för 

vila blev förskjuten varpå de kände sig tvungna att helt eller delvis prioritera bort 

friskvården för att tillgodose sig den återhämtning som krävs för att hålla energin uppe 

vilket sammanfaller med fartygets säkra framförande. En av respondenterna berättar att 

hen prioriterat bort friskvården inte endast utav tidsbrist utan även på grund av psykisk 

utmattning. 

Man såg ju inte att det var en tidsbrist utan man psykiskt inte orkade gå och träna. När man 

väl var färdig när man hade till exempel haft någon form av förlängning någon natt så skulle 

man försöka sova igen det, så man gjorde det inte helt enkelt. Det gick inte att motivera sig 

själv att gå och träna. - BRAVO 
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I intervjuerna framkom intressanta reflektioner om vad som var teoretiskt kontra praktiskt 

tillämpbart i ett tvåvaktssystem vad gäller tid för vila och i förlängningen tid för friskvård 

och kosthållning. Den teoretiska bilden av tvåvaktssystemet var klar för respondenterna. 

De förstod att det uppfyller kraven som ställs i lagen om vilotid för sjömän sett till det 

planerade antalet vilotidstimmar över ett dygn. Däremot framkom att respondenterna 

upplevde att den teoretiska bilden av tvåvaktssystem inte stämmer överens med 

verkligheten. Flera av respondenterna reflekterade över den praktiska möjligheten att få 

den sömn de erfordrar för att dels hålla uppe energin för att kunna utföra arbetsuppgifter på 

ett betryggande sätt samt dels för att kunna kombinera den med sitt behov av fysisk 

friskvård och sunda kostrutiner. Den generella bilden som framkom var att förhållandet 

mellan den teoretiska och praktiska verkligheten var problematisk eftersom att man i teorin 

inte tar hänsyn till övertidsarbete och tillkommande tidsmoment som krävs för olika 

aktiviteter och behov. Detta leder enligt respondenterna i sin tur till en sämre sömn som 

vidare begränsar möjligheterna till övriga aktiviteter och behov på grund av tröttheten som 

sömnbristen medför. Sömnsvårighet uppstår i praktiken efter bara några dagar ombord i 

samband med att man stressar över att inte hinna med de saker man skulle vilja. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur personer som arbetar i tvåvaktssystem upplever 

att de kan hålla sunda vanor. I undersökningen framkom det att det fanns en skillnad 

mellan vad man teoretiskt skulle kunna hinna med på sin frivakt och vad man faktiskt hann 

med i praktiken. Sömnen har framkommit som det mest prioriterade behovet.  

I teorin uppfyller vilotidslagen tidsramen för behoven, något som också respondenterna 

upplevde stämde. Däremot framkom i flera intervjuer att de upplevda sömnperioderna ofta 

var betydligt kortare än så i verkligheten. Man har inte tagit hänsyn till de råd för bra sömn 

som Lennernäs och Wiberg (2006) presenterat när man stipulerat vilotidslagen och infört 

tvåvaktssystem. Det finns ingen chans att man till exempel ska kunna få en till två timmars 

nedvarvning innan sin sextimmarssömn, vilket bekräftades i intervjuerna. 

De konsekvenser av för lite sömn som uttryckts i intervjuerna kan relateras till den 

information som presenteras av Lennernäs och Wiberg (2006) och Lützhöft et. al. (2007) 

som påvisar att det är direkt farligt i samband med framförandet av fartyget och skadligt 

för hälsan. I ett systematiskt säkerhetsarbete där man gör en analys utifrån risker och 

konsekvenser uppstår frågetecken om det verkligen har gjorts en korrekt analys av den 

faktiska vilotiden när tvåvaktssystem införts på fartyg, både från rederi och i stipulerandet 

av MLC (2006). Risken att man får för lite sömn är överhängande och konsekvenserna är 

stora. 

En annan aspekt vad gäller de teoretiska förutsättningar som framkom i studien visar på att 

det finns en skillnad om fartyget är bemannat tillräckligt för att tillgodose att frivakter 

lämnas ostörda. När vakterna lämnades ostörda upplevde man att det fanns utrymme att 

planera sitt dygn utefter sina behov. Då tillåts klockan vara vägvisande vilket Lennernäs 

och Wiberg (2006) även beskriver som ett gott råd då hungerkänslor kan försummas i den 

stressade arbetsmiljön.  

Det uppstår dock en paradox eftersom anledningen till att använda sig av tvåvaktssystem 

på fartyg ändå får antagas vara att man vill ha en så liten besättning som möjligt, en så 

kallad minimibemanning, för att begränsa fartygskostnaderna för rederiet. Med den 

målsättningen har man inte heller personal för att täcka upp med manskap på frivakterna. 

Intervjuerna framhävde att den praktiska verkligheten innebär att det behövs en större 

bemanning under förtöjningar och under särskilda lastoperationer. Om fartyget är 
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minimibemannat, som vid ett tvåvaktssystem, måste de vilande störas under sina frivakter 

regelbundet eftersom förtöjningar och lastoperationer ses som en del av det vardagliga 

arbetet ombord. Detta är den största orsaken till att man på fartyg upplever 

förutsättningarna för att skapa sunda vanor för vila, kost och friskvård som mycket 

undermåliga och i viss mån obefintliga. 

Sammanfattningsvis upplevs den praktiska verkligheten i tvåvaktssystem som en ond spiral 

där man inte kan planera sina rutiner och blir uppryckt på sin frivakt vilket i sig inte 

korrelerar med de rekommendationer som tagits upp från Lennernäs och Wiberg (2006) 

där rutiner är viktiga för en sund hälsa. När man inte får tillräckligt med sömn och måste 

"jaga sömn" som några respondenter uttryckte det hinner man inte med sin friskvård. Brist 

på friskvård bidrar till att sömnen försämras och den onda spiralen är igång.  

Vi reflekterade över hur verkligheten ombord gestaltat sig i studien av Lützhöft et.al. 

(2007) där tröttheten ökar med ungefär 50% från tvåvaktssystem till trevaktssystem. En av 

anledningarna kan vara den uttryckta upplevelsen att man alltid hamnar efter i sin sömn. 

Skillnaden mellan sex timmars frivakt och åtta timmars frivakt kan vara avgörande för att 

man får sina sömnperioder förskjutna och medför en 50% ökning av upplevd trötthet. 

Denna studie har visat på att friskvård försummats för att tillgodose sömnbehovet. Vid 

försummande av friskvård hamnar man inom en riskgrupp för sjukdomar och ohälsa. 

Enligt NCM (2014) och Läkartidningen (2015) är exempel på detta bland annat 

hjärtsjukdomar, ryggproblem, övervikt och depression. När man tar i beaktande att arbete 

på fartyg, i synnerhet som befäl, innebär mycket stillasittande och stress är man redan inom 

denna riskgrupp och därför är friskvård ännu viktigare för en sund hälsa.  

Förutsättningen för sund kosthållning i tvåvaktssystem har enligt våra respondenter 

generellt sett upplevts som goda. De uttryckte sig om kosten som en självklarhet i sina 

respektive arbetsmiljöer och beskrev att innan man gick på sin nattvakt åt man en måltid 

när man vaknade. Dessa upplevelser stämmer överens med forskningen av Månson och 

Stale (2013), i avseende att kosten är tillräcklig ombord. Det reflekterades inte från 

respondenternas sida huruvida de upplevde att dessa tider för mat ingick i vad som ansågs 

vara sunda kostvanor för dem. Detta lämnar utrymme för oss att göra egna reflekteringar 

om förutsättningarna för sunda kostrutiner. Genom att jämföra respondenternas kostvanor 

före nattvakt med vad Lennernäs och Wiberg (2006) beskriver som ett missgynnsamt 

förhållande till mat för dem som arbetar i skift och därför tillhör en riskgrupp för att få 

problem med ämnesomsättningen, kommer vi fram till att tvåvaktssystemet är utformat på 
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ett sätt som så när omöjliggör ett sunt alternativ åtminstone för vaktgående personer som 

arbetar 12-6 vakten. Enligt Lennernäs och Wiberg (2006) går ämnesomsättningen ner på 

natten vilket betyder att om man äter på natten eller sent på kvällen löper man större risk 

att få en positiv energibalans vilket kan resultera i viktökning. Vi kan inte dra några 

slutsatser om huruvida detta har påverkat våra respondenters fysiska hälsa, men vi kan 

konstatera att de enligt intervjuerna kan tillräknas den av Lennernäs och Wiberg (2006) 

beskrivna riskgruppen. 

Tvåvaktssystem på fartyg har visat sig vara ett system som gör vaktgående personer trötta 

och de får svårt att tillgodose sig en sund hälsa. I praktiken krävs en viss flexibilitet i 

bemanningen under särskilda operationer som lastning, övningar och förtöjning. 

Planerandet och utförandet av rutiner blir då lidande vilket har visat sig skulle kunna vara 

en nyckelförutsättning till att hålla en sund hälsa i tvåvaktssystem. 

6.2 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur personer som arbetat i tvåvaktssystem upplever 

sina förutsättningar för sunda vila-, kost och friskvårdsvanor. Studien riktar in sig på 

personligt berättande om upplevelser varpå den kvalitativa intervjumetoden ansågs vara 

den bästa metoden för att få syftet besvarat. Detta eftersom att kvalitativa intervjuerna 

lämnar utrymme för dialog och vidareutveckling av de upplevelser som respondenterna 

ämnats ge uttryck för. Med den tydliga intervjuguiden som kännetecknar en semi-

strukturerad intervju främjades respondenternas möjlighet att beskriva de för ämnet 

relevanta upplevelserna. Dessa knöts ihop till en helhetsbild som senare återberättades i 

studiens resultatkapitel. 

Kritik har ställts mot intervjuguidens inledande skede då respondenterna fått tala utifrån 

sina behov i det vardagliga livet i syfte att få en öppen intervju. Detta kan ha styrt intervjun 

åt att se tvåvaktssystem som negativt i och med att det är svårt att uppfylla sina 

behovspreferenser i detta system. Eftersom resultatet har formats ur en konstruktiv dialog 

med respondenterna där både positiva och negativa erfarenheter framkommit har det ändå 

fungerat för att uppfylla studiens syfte. 
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För att få ett mer användbart resultat kunde studien genomförts genom att intervjua 

styrmän som arbetat med tvåvaktssystem en längre tid. Resultatet i denna studie kan dock 

användas till att jämföras med en sådan studie, eftersom metoden är replikerbar och urvalet 

har koncentrerats på studenter för ett smalt resultat. Urvalet var tillräckligt stort grundat på 

premissen att det genomfördes en extra intervju som inte tillförde något ytterligare. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Ett genomförande av samma undersökning men med nautiker som arbetat en längre tid i 

tvåvaktssystem skulle kunna ge ett annat resultat som man kan jämföra med resultatet i 

denna studie. De som arbetat ett tag kanske har mer konstruktiva utformningar för sina 

behov eftersom de har längre erfarenhet och på så vis haft en större möjlighet att 

acklimatisera sig till tvåvaktssystemets arbetsbörda. 

Under studiens genomförande visade det sig att en respondent upplevde tvåvaktssystem 

som positivt genom att dela in dygnet i två mindre dygn. Detta strider mot Lennernäs och 

Wiberg (2006) rekommendationer men går det att ha en sund hälsa på detta sätt eller är 

denna respondent är ett undantag? Fallstudier med undersökning i hur man mår med att 

leva på detta sätt skulle kunna utformas. 

Kvalitativa intervjuer med rederier som väljer att köra med tvåvaktssystem skulle vara 

intressant. Vad är tvåvaktssystemets förtjänster ur rederiets perspektiv? Vidare kan 

litteraturundersökning genomföras i syfte att se om det finns konsekvenser på sikt för de 

sjömän som arbetar i tvåvaktssystem. Kan dessa eventuella konsekvenser relateras till 

exempelvis underhållskostnader eller personalomsättning? 
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Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

24h

Kost

FriskvårdVila

Kost

FriskvårdVila

HUR SER DINA BEHOV UT? 

Undvik 

Sociala behov 

Medicinska behov 

Specifika maträtter 

Specifik friskvårdsutrustning 

varför-frågor
 

 6h 

Äta före / efter vila?                              

Beroende på vakt? 

Hur upplever du tvåvaktssystem som förutsättning för att 

uppnå en sund kombination av dina behov? 

Kontrollerande frågor 

Du nämnde tidigare.. hur får 

du ihop det i tvåvaktssystem? 

Mål  

Beröra samtliga områden 

inom 6h figuren. 

Tid mellan måltid & 

friskvård? 

 

 

Friskvård i anslutning till vila? 

Erfordrad tid mellan vila och friskvård? 

Stödfrågor för temat 
Sunt behov vad betyder det för dig? 

Hur påverkas du vid brist av dessa behov? 

Hur ser en perfekt dag ut för dig utifrån 

dessa behov? 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

24h

Kost

FriskvårdVila

Kost

FriskvårdVila

Hur upplever du tvåvaktssystem som förutsättning för att 

uppnå en sund kombination av dina behov? 

HUR SER DINA BEHOV UT? 

 6h 

Bilaga 2 

Äta före / efter vila?                              

Beroende på vakt? 

Tid mellan måltid & 

friskvård? 

 

 

Friskvård i anslutning till vila? 

Erfordrad tid mellan vila och friskvård? 


