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SÖMNIGHET HOS DAGTIDSARBETANDE MED VANLIG 40-TIMMARSVECKA 
 

Johanna Aldentorp 
 
Ett intressant ämne inom sömnforskningen är sömnighet, vilken ofta  
mäts med subjektiva skalor som Karolinska Sleepiness Scale (KSS). 
Då många undersökningar görs på natt- och skiftarbetare, finns lite 
data för dagtidsarbetande att jämföra med. Syftet med föreliggande 
uppsats är att ur sömnighetsdata från förmätningen i en studie vid 
stressforskningsinstitutet, bilda en uppfattning om sömnighetsmönster 
hos dagtidsarbetande. Sömn- och vakenhetsdagböcker fylldes i av 821 
personer under en vecka och resultaten analyserades med 
variansanalys för upprepade mätningar med inomgruppsfaktorerna 
veckodag samt tidpunkt och mellangruppsfaktorerna kön, ålder samt 
sömnlängd. Signifikanta huvudeffekter återfanns av dag, tid, kön och 
ålder samt interaktionseffekter av dag/tid, tid/ålder samt tid/kön. 
Resultaten verkar ge en representativ bild över sömnigheten hos 
dagtidsarbetande med 40-timmarsvecka, och är troligen 
generaliserbara till andra inom samma grupp så länge inte 
arbetsuppgifterna är alltför fysiskt eller mentalt krävande, vilket skulle 
kunna öka sömnigheten. 

 
Många är de som bedrivit eller bedriver någon form av forskning på området sömn, och 
det är inte särskilt konstigt med tanke på hur mycket sömnen verkar påverka oss i 
vardagen. Singelton och Wolfson (2009) gör till exempel en koppling mellan 
sömnvanor och studieresultat och Kelly, Kelly och Clanton (2001) skriver att “short 
sleepers” (personer som sover sex timmar per dygn eller mindre) visar fler tecken på 
psykologisk missanpassning än ”long sleeepers” (personer som sover nio timmar eller 
mer per dygn) och att denna missanpassning kan anses ha en negativ inverkan på 
akademiska prestationer. I Finland har man gjort ett försök som tyder på att långsovare, 
kortsovare och de däremellan har betydande skillnad i sömnighet under dagen 
(Kronholm, Hublin, Aro & Partonen, 2006). Just sömnighet är något som ofta 
undersöks i samband med sömn, och är ett begrepp som enligt Cluydts, De Valck, 
Verstraeten och Theys (2002) kan variera i definition beroende på vem man vänder sig 
till. De väljer dock att förklara det bland annat som tendensen att nicka till eller somna 
och liknar även sömnighet vid hunger, att det skulle reflektera behovet av sömn på ett 
liknande sätt som hunger reflekterar behovet av föda. Även trötthet undersöks ofta i 
samband med sömn, ett begrepp som ofta förväxlas med sömnighet, men snarare än 
tendensen att somna så syftar begreppet trötthet mer på olika grader av fysisk eller 
mental utmattning, att vara ”trött i huvudet” till exempel.  
 
Vid en känsla av sömnighet under dagen kan orsaken vara för lite sömn (Gillberg, 1995; 
Medeiros, Mendes, Lima och Araujo, 2001) men sömnighet är också relaterat till andra 
faktorer, bland annat sjukdom. För att sömnbrist ska ge upphov till påtaglig sömnighet 
under dagen behöver man komma ner under sex timmars nattsömn (Van Dongen et al, 
2003). Vad gäller sjukdomstillstånd kan framför allt depression och diabetes till 
exempel ge upphov till ökad upplevd sömnighet (Koutsourelakis et al. 2008). Ekstedt, 
Söderström och Åkerstedt (2009) har gjort en jämförelse av sömnigheten hos en frisk 
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kontrollgrupp och en experimentgrupp där deltagarna led av utmattning till följd av 
utbrändhet. Där kunde man se att sömnigheten hos experimentgruppen låg konsekvent 
högre under dagen, men även att kurvan var planare, dvs att de inte i samma grad som 
kontrollgruppen upplevde en piggare period mitt på dagen utan hade en mer konstant 
sömnighetsnivå. 
 
Som bland annat Cote et al. (2009) skriver så finns det tydliga kopplingar mellan 
sömnbrist och nedsatt prestation, och i en studie av McKenna, Dickinson, Orff och 
Drummond (2007) försämrades deltagarnas riskbedömning efter ett dygns vaka. 
Sömnighet är alltså relaterat till olycksrisker både på arbetsplatser och tex i trafiken 
(Ingre et al, 2006; Åkerstedt 1995). 
 
Experimentell forskning har visat på att framför allt tre saker reglerar sömnighet: 
dygnsrytmen, hur lång tid man har varit vaken samt föregående sömnlängd och 
sömnkvalitet (Åkerstedt, Ingre, Kecklund, Folkard & Axelsson, 2008). Sömnigast är 
man som regel på sen natt/tidig morgon och sent på förmiddagen är sömnigheten lägst. 
Förkortning av sömnen ner till sex timmar eller kortare ökar sömnigheten (Van Dongen 
et al, 2003), men även en vakentid som förlängs till 24 timmar eller mer. 
 
Man vet relativt lite om könsskillnader och sömnighet men frågeformulärsstudier har 
visat att kvinnor rapporterar mer sömnighet (Doi & Minowa, 2003). Gjerdingen, 
McGovern, Bekker, Lundberg och Willemsen (2000) förklarar detta med kvinnors 
större ansvar för familj och hem, medan Lamarche, Driver, Wiebe, Crawford och De 
Konnick (2007) visar på ökad sömnighet hos kvinnor med kraftiga premenstruella 
besvär. Bixler et al (2009) hävdar dock att kvinnor, trots den högre självskattningen, 
sover bättre än män. När det gäller ålder är kunskapsläget också något osäkert men det 
verkar som att unga personer, under 25 år, har något högre sömnighet jämfört med 
medelålders och äldre, under 65 år, (Philip et al, 2004) och att sömnbehovet alltså skulle 
minska med stigande ålder (Hume, Van & Watson, 1998). 
 
Ett vanligt sätt att mäta sömnighet är genom självskattning, bland annat för att det är 
förhållandevis enkelt men även för att just självskattning faktiskt ger information som 
kan vara mycket användbar: i flera jobbsituationer är det ju trots allt ens egna 
sömnighetskänslor som avgör om arbetet ska fortgå eller om det är dags för en paus 
(Gillberg, Kecklund och Åkerstedt, 1994). En sådan skattningsskala är ”Karolinska 
Sleepiness Scale”, KSS. Skalan är niogradig, från mycket pigg till mycket sömnig och 
är enligt Gillberg et al. (1994) en god prediktor av prestation i samband med sömnighet. 
Skalan har använts bland annat i arbetslivsinstitutets studie ”arbetsförkortning och 
hälsa” där experimentgruppen minskade sin arbetstid med 25% med bibehållen lön. 
Innan förkortningen av arbetstid genomfördes testades samtliga deltagare i en 
förmätning för att erhålla kontrolldata, bland annat sömnighet under dagen och över 
veckans olika dagar kollades. Det är dessa data som ligger till grund för föreliggande 
studie. Då få studier är gjorda på sömnighet hos dagtidsarbetande personer med vanlig 
40-timmarsvecka utan snarare på t.ex. skift- eller nattarbetande (Torsvall, Åkerstedt, 
Gillander & Knutsson, 1989), är det just detta som är tanken med föreliggande uppsats. 
Syftet är att undersöka sömnighetsmönster hos personer med vanlig 40-timmarsvecka 
för att komma ett steg närmare en uppfattning om vad som skulle kunna anses normalt. 
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Även sömnighet hos olika kön- och ålderskategorier, samt hos lång- och kortsovare, 
kommer att jämföras mot varandra för att se om det finns några individuella skillnader. 
 
 

METOD  
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt ingick i studien 821 personer med arbetstider dagtid måndag-fredag. 
Försökspersonerna utgjordes av 651 kvinnor och 170 män från 33 olika arbetsplatser 
utvalda av Arbetslivsinstitutet. Hela arbetsplatser eller enskilda befattningar hörde till 
någon av de följande fyra kategorierna: ”social” (socialförvaltningar), ”teknik” 
(exempelvis löneadministrativ personal och parkeringsvakter), ”omsorg” (ex. förskolor 
och sjukhus) samt ”telecall” (callcenters). Två av arbetsplatserna var privata företag och 
de övriga 31 ingick i offentlig sektor. Hela undersökningen var godkänd av den 
regionala forskningsetikkommittén. 
 
Material 
Ett moment i arbetslivsinstitutets undersökning om arbetsförkortning och hälsa var en 
dagboksdel, där deltagarna fick ange uppgifter i en sömndagbok som skulle fyllas i vid 
uppstigandet samt i två vakenhetsdagböcker som skulle fyllas i under dagen respektive 
precis före sänggåendet. I dagböckerna ingick bland annat uppgifter om aktiviteter, 
hälsotillstånd, stress, sömn och sömnighet. Då syftet med föreliggande uppsats var att 
undersöka sömnighet valdes denna variabel ut att användas i analyserna, och för att 
kunna hålla analysarbetet på en rimlig nivå användes endast en ytterligare variabel ur 
dagböckerna, nämligen sömnlängd. Förutom dessa två användes i föreliggande uppsats 
även faktorerna kön, ålder, veckodag samt tid på dagen i analyserna. Sömnlängden 
beräknades utifrån försökspersonernas uppgifter i variablerna ”tidpunkten du släckte 
lampan” och ”tidpunkten du steg upp”. Sömnighet angavs genom självskattning vid sex 
tillfällen under dagen (kl. 07, 10, 13, 16, 19 och 22) på Karolinska Sleepiness Scale 
(KSS), en skala som validerats i flera studier och bland annat visat starka korrelationer 
med fysiologiska sömnighetsmått och prestation på monotona laboratorietest, t.ex. 
vigilanstest (Åkerstedt & Gillberg, 1990; Gillberg et al, 1994). Försökspersonerna 
ombads besvara frågan genom att vid respektive tidpunkt ange en siffra ur skalan, där 
de udda siffrorna hade försetts med följande etiketter: (1) mycket pigg, (3) pigg, (5) 
varken pigg eller sömnig, (7) sömnig men ej ansträngande att vara vaken, (9) mycket 
sömnig, ansträngande att vara vaken, kämpar mot sömnen. De jämna siffrorna 
fungerade som mellansteg och försökspersonerna uppmanades att använda även dessa. 
Skulle man sovit vid någon av tidpunkterna markerades detta med ett ”S” istället för en 
siffra. 
 
Fysiologisk sömnighet eller nedsatt prestation börjar förekomma omkring värde 6-7 på 
KSS, varvid den stiger kraftigt under de sista stegen på skalan. Sambandet mellan 
objektiva mått på sömnighet och skattning på KSS är alltså inte linjärt utan snarare åt 
det exponentiella hållet. Vid undersökningar på skiftarbetare brukar skattningar visa 
värde 7 i slutet av nattskiftet och variera mellan 3 och 5 under dag- och kvällsskiftet 
(Lowden et al, 1998). 
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Analys 
I arbetslivsinstitutets studie om arbetsförkortning och hälsa gjordes tre mätningar, en 
innan försökets början, en efter halva tiden samt en i slutet av försöket. Samtliga 
analyser i föreliggande uppsats är baserade på försökstillfälle ett i nämnda studie 
(förmätningen innan några förändringar gjorts för experimentgruppen) och hela 
gruppens resultat analyseras, dvs resultaten för både experiment- och referensgruppen, 
sammantaget samtliga 821 personer. Analyserna gjordes med en variansanalys för 
upprepade mätningar med inomgruppsfaktorerna veckodag (måndag-fredag eller 
måndag-söndag) samt tid på dagen (sex tidpunkter inom intervallet 07-22) och 
mellangruppsfaktorerna kön, ålder (tre kategorier: <30, 30-45, >45) samt sömnlängd. 
Avseende sömnlängd delades försökspersonerna in i två kategorier, kort respektive lång 
sömnlängd, vilka definierades med hjälp av medianen 7,5h som gräns mellan 
kategorierna. Måttet avser genomsnittlig sömnlängd över veckan. På grund av bortfall i 
och med att alla deltagare inte har svarat på alla uppgifter varierar underlaget för de 
olika analyserna, den största gruppen som testas är 689 personer (sömnighet för 
veckodag över hela veckan). I början användes hela veckan (måndag till och med 
söndag) som underlag för alla analyser, men bortfallet blev då vid en analys (sömnighet 
för variablerna veckodag och tid på dygnet) så stort att endast 186 personer kvarstod av 
de ursprungliga 821. En trolig förklaring till detta är att man av olika anledningar missat 
att fylla i sömnighet för den tidigaste morgontiden på helgerna, det största skälet är 
förmodligen att man inte var vaken klockan sju på helgmorgnarna. För att komma 
tillrätta med bortfallsproblemet gjordes de efterföljande analyserna med endast måndag 
till och med fredag som grund, vilket gav ett underlag på 425 personer varav 329 
kvinnor och 96 män. 
 

RESU LTA T  
 
Den första analysen som genomfördes var genomsnittlig sömnighet för veckodag, hur 
sömnigheten varierade mellan de olika dagarna. Hela veckan, måndag-söndag, användes 
som grund för analysen och resultatet redovisas i figur 1. Variansanalys visade på en 
signifikant variation över veckodagar (F=4.14, p<0.001, df=6/4128). Torsdag visade 
den högsta genomsnittliga sömnigheten medan lördag visade den lägsta, även söndag 
hade lägre värde än vardagarna. 
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Figur 1. Medelvärde för sömnighet (mellan kl 07 och 22, 6 skattningstillfällen per dag) 
för samtliga veckodagar (n=689).  
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Nästa analys inkluderade ytterligare en faktor, ”tid”, för att undersöka hur sömnigheten 
varierade mellan de olika tidpunkterna för var och en av veckodagarna. Resultaten 
redovisas i figur 2 och tabell 1. Variansanalysen visade signifikanta huvudeffekter av 
dag och tid, samt en signifikant interaktion. Sömnigheten var något lägre på helgen och 
var högst på morgonen (kl 7) och på kvällen (kl 22). Sömnigheten vid den tidigaste 
morgontiden var högre på helgen medan den var lägre under lördag och söndag för 
nästan alla andra klockslag. Det bör påpekas att antalet individer som deltog i analysen 
var relativt lågt (n=186). Bortfallet av individer berodde på att de flesta inte var vakna 
kl 7 på morgonen under helgdagar.  
 
Tabell 1. F- och p-värden samt frihetsgrader för variansanalys av trötthet över dag och 
tid för hela veckan. 
N: 186 
  F-kvot p-värde df 
Dag 3.38 0.003 6/1110 
Tid 246.60 <0.001 5/925 
Dag*Tid 11.30 <0.001 30/5550 
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Figur 2. Medelvärde för sömnighet under veckans alla dagar förde olika 
skattningstillfällena. (N=186) 
 
Vidare gjordes en variansanalys av sömnighet för variablerna veckodag och tid på 
dygnet, det vill säga samma variabler som innan, men endast över arbetsveckan, 
måndag-fredag, för att komma runt bortfallsproblemet. Deltagandet steg därmed till 425 
svarande personer. Resultaten visade, liksom analysen med hela veckan, på signifikanta 
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huvudeffekter av dag och tid samt en interaktionseffekt av dag och tid och presenteras i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. F- och p-värden samt frihetsgrader för variansanalys av trötthet över dag och 
tid för måndag-fredag. 
N: 425 
  F-kvot p-värde df 
Dag 5.16 <0.001 4/1696 
Tid 481.62 <0.001 5/2120 
Dag*Tid 3.09 <0.001 20/8480 

 
I följande analys behölls arbetsveckan och klockslagen som underlag och variabeln kön 
lades till. Analysen avsåg alltså att jämföra män och kvinnor i deras skattning av 
sömnighet under dagen och över de olika veckodagarna. Resultaten, som redovisas i 
tabell 3 och figur 3-5 visade på signifikanta huvudeffekter av dag, tid och kön samt 
signifikanta interaktionseffekter av dag och tid samt tid och kön. Kvinnor var något 
sömnigare på morgonen och eftermiddagen men framför allt på kvällen, över 
arbetsveckan var kvinnor sömnigare för alla dagar. Interaktionerna dag/kön samt 
dag/tid/kön var inte signifikanta. 
 
Tabell 3. F- och p-värden samt frihetsgrader för variansanalys av trötthet över dag och 
tid för måndag-fredag. 
N: 425, Män: 96, Kvinnor: 329 
  F-kvot p-värde df 
Dag 3.60 0.006 4/1692 
Tid 301.71 <0.001 5/2115 
Kön 15.05 <0.001 1/423 
Dag*Tid 3.14 0.002 20/8460 
Tid*Kön 4.23 0.001 5/413 
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Figur 3 Medelvärde för sömnighet under arbetsveckan vid de olika skattningstillfällena 
hos de kvinnliga försökspersonerna. (n=329) 
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Figur 4 Medelvärde för sömnighet under arbetsveckan vid de olika skattningstillfällena 
hos de manliga försökspersonerna. (n=96) 
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Figur 5 Medelvärde för sömnighet (07-22, sex skattningstillfällen per dag) över 
arbetsveckan för män respektive kvinnor i studien. (N: 425, Män: 96, Kvinnor: 329) 
 
I nästa analys byttes variabeln kön ut mot ålder. Undersökningsdeltagarna var 
uppdelade i tre åldersklasser, deltagare under 30 år, deltagare mellan 30 och 45 år och 
deltagare över 45 år. Analysen syftade till att undersöka eventuella skillnader i 
sömnighet mellan de olika åldersklasserna under dagens tidpunkter och de olika 
veckodagarna. I tabell 4 och figur 6 på nästa sida redovisas resultaten som visade på 
signifikans för huvudeffekterna av dag, tid och ålder och interaktionseffekterna av dag 
och tid samt tid och ålder. Sömnigast var åldersgruppen 30-45. Försökspersonerna över 
45 var minst sömniga vid alla tidpunkter utom kl 19 då det var de under 30 som var den 
piggaste gruppen. Interaktionerna dag/ålder samt dag/tid/ålder var inte signifikanta. 
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Tabell 4. F- och p-värden samt frihetsgrader för variansanalys av trötthet över dag och 
tid för olika åldersgrupper, måndag-fredag. 
N: 425, <30: 40, 30-45: 178, >45 eller äldre: 207 
  F-kvot p-värde df 
Dag 3.64 0.006 4/1688 
Tid 296.33 <0.001 5/2110 
Ålder 4941.89 <0.001 1/422 
Dag*Tid 2.43 <0.001 20/8440 
Tid*Ålder 2.73 0.002 10/407 
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Figur 6 Medelvärde för sömnighet under arbetsveckan vid de olika skattningstillfällena 
för olika åldersgrupper. (N: 425, <7,5h sömn: 190, >7,5h sömn: 235) 
 
Slutligen testades om sömnlängd (TST, total sleep time) hade betydelse för sömnighet 
under dagen, vilket resulterade i signifikanta huvudeffekter för dag och tid samt en 
mycket svag signifikans för interaktionseffekten av dag, tid och sömnlängd. Resultatet 
redovisas i tabell 5, interaktionen tid/sömnlängd var inte signifikant och det fanns inte 
heller någon huvudeffekt av sömnlängd. 
 
Tabell 5. F- och p-värden samt frihetsgrader för variansanalys av trötthet över dag och 
tid beroende på sömnlängd, måndag-fredag. 
N: 425, <7,5h sömn: 190, >7,5h sömn: 235 
  F-kvot p-värde df 
Dag 5.23 <0.001 4/1692 
Tid 472.42 <0.001 5/2115 
Dag*Tid*Sömnlängd 1.66 0.03   
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DISKUSSION  
 
Underlaget till föreliggande uppsats var självskattad sömnighet hos personer som 
arbetar dagtid ca 40 timmar i veckan, erhållen i en tidigare studie av arbetslivsinstitutet 
om arbetsförkortning och hälsa. Dessa data undersöktes med syfte att bidra till en 
uppfattning om vad som kan anses vara normalt när det gäller sömnighetsmönster hos 
dagtidsarbetande. Sömnigheten analyserades för olika veckodagar, olika tider på dagen 
samt för grupperna ålder, kön och kort/lång totalsömn. 
 
Sömnighet för dag och tid 
Resultaten visade en högre sömnighet för vardagar, vilket förmodat beror på att 
försökspersonerna arbetade måndag-fredag. Den lägre sömnigheten på lördag och 
söndag skulle förslagsvis kunna bero på en mer självvald dygnsrytm kombinerat med 
sysslor och göranden med en lägre grad av monotoni än under arbetsdagarna, lägre 
stress under helgen kan självklart också tänkas ha betydelse. Sömnigheten 
ackumulerade inte över veckan utan låg ganska stadigt under vardagarna med en liten 
topp på torsdagen för att sjunka något på fredagen och sedan ytterligare på lördagen. 
Man verkar alltså vara sömnigare under arbetsdagarna, men med mycket liten skillnad 
beroende av vilken dag i ordningen det är. Analysen av sömnighet över veckan gav 
dock en signifikant huvudeffekt av dag, både för analysen som inräknade helgen och 
den som uteslöt helgen, så något post hoc test kunde vara önskvärt för att se mellan 
vilka arbetsdagar det faktiskt föreligger en signifikant skillnad. Är det så att den enda 
signifikanta skillnaden är den största, mellan torsdag och fredag, så skulle det tyda på 
att sömnigheten inte är nämnvärt annorlunda omedelbart efter två lediga dagar än efter 
tre arbetsdagar. Att sömnigheten sjunker på fredagen, trots att det är då man skulle 
kunna tänkas vara som tröttast efter en hel arbetsvecka, har några möjliga förklaringar. 
Det skulle kunna vara så att man har kortare arbetsdag inför helgen och därför inte 
upplever samma trötthet, men det kan också ha med förväntningar och planer inför de 
lediga dagarna att göra. Möjligen gör den stundande förändringen i mönstret där 
arbetsdag följer på arbetsdag hjärnan lite mer alert. Detta både säger emot och erbjuder 
en förklaring till den ökade tröttheten på söndagen, om den minskade tröttheten hade sin 
förklaring endast i stundande förändring borde tröttheten sjunka även på söndag, det 
faktum att den inte gör det kan tyda på att man förväntar sig monotonin som inträder 
med arbetsveckan och så att säga tar ut den i förskott, på samma sätt som man då skulle 
ta ut helgen i förskott på fredagen. Av de olika skattningstillfällena under dagen (sex 
tidpunkter från 07 till 22) rapporterades högst sömnighet klockan 22 och näst högst 
klockan 07. Som piggast var man på förmiddagen, runt klockslagen 10 och 13 vilket 
känns logiskt då man inte längre är nyvaken och förmodligen inte heller hunnit bli så 
trött av arbetet.  
 
Sömnighet för kvinnor och män 
Vad gällde kön rapporterade kvinnor högre sömnighet än män för alla dagar, kvinnor 
var också tröttare i början och slutet av dagen, framför allt på kvällen. Kvinnors högre 
sömnighet på kvällen kan eventuellt förklaras med ett större ansvar för hem och familj, 
att deras ”arbetsdag” så att säga inte slutar när de kommer hem (Gjerdingen et al, 2000). 
Att kvinnorna rapporterade högre genomsnittlig sömnighet för veckans alla dagar skulle 
möjligen kunna förklaras med samma resonemang, att det större ansvaret för familj och 
hem inkräktar på återhämtningen och leder till ett konstant tillstånd av något förhöjd 
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trötthet. En annan förklaring är att det finns någon bakomliggande biologisk faktor som 
gör kvinnor tröttare och/eller män piggare, en studie av Lamarche, Driver, Wiebe, 
Crawford och De Koninck (2007) visar till exempel på ökad sömnighet hos kvinnor 
med kraftiga premenstruella besvär. Ytterligare ett resonemang som bör tas upp är 
kvinnors allmänna tendens att rapportera högre somnighet än män – trots små 
fysiologiska skillnader. Bixler et al hävdar till och med att kvinnor sover bättre än män 
(2009).  Möjligen kan detta bero på att kvinnor antingen upplever fysiologisk trötthet 
annorlunda än män, eller att kvinnor och män hanterar subjektiva skattningsskalor på 
olika sätt så att resultaten skiljer sig mer än avsett. 
 
Sömnighet för olika åldrar 
När de olika åldersgrupperna analyserades framkom att mellangruppen, 30-45 år var 
mest sömniga. Försökspersonerna över 45 år var piggast för alla tidpunkter på dagen 
utom kl. 19 då de under 30 angav lägst sömnighet. Något som sannolikt drar upp 
sömnigheten i mittenklassen är att det förmodligen är där de allra flesta 
småbarnsfamiljerna återfinns med allt vad det för med sig av störd nattsömn och annat. 
Att den äldsta gruppen hade lägst sömnighet går i linje med tidigare upptäckter att 
sömnbehovet verkar minska med stigande ålder (Hume, Van & Watson, 1998).  
 
Sömnighet och sömnlängd 
Den sista analysen var på hela sömnlängden, total sleep time (TST) och om den hade 
betydelse för självskattad sömnighet under dagen, vilket inte kunde påvisas. En tänkbar 
orsak till detta skulle kunna vara att sömnlängden genomgående hos försökspersonerna 
var relativt god, medianen som skiljde grupperna åt var på 7,5 h. Det är visserligen 
välkänt att sömnbrist ökar sömnigheten (Gillberg, 1995), men för att det ska ge någon 
effekt behöver sömnlängden vara under sex timmar (Van Dongen et al, 2003). En 
alternativ förklaring kan tänkas vara att sömnigheten hos de som sov längst respektive 
kortast var någorlunda likvärdig och därför så att säga tog ut varandra i analysen, alltså 
att det kan relateras till sömnighet inte bara att sova för lite utan även för mycket. En 
studie av Kronholm, Härmä, Hublin, Aro och Partonen (2006) i Finland gav en 
medelsömnlängd på 7,51 h, men där fick man faktiskt en skillnad i sömnighet under 
dagen. En väsentlig skillnad mellan Finlands-studien och underlaget till föreliggande 
uppsats var att Kronholm et al delade in försökspersoner efter sömnlängd i tre grupper 
istället för två. På så vis fick man fram att de som sov sex timmar eller mindre 
(kortsovare) faktiskt var sömnigare än de som sov sju till åtta timmar, men att det inte 
var någon större skillnad mot de som sov nio timmar eller mer (långsovare). Det är 
tänkbart att något liknande skulle upptäckas om data i föreliggande studie analyserades 
med tre grupper avseende sömnlängd istället för två, och det skulle i så fall förklara det 
något oväntat uteblivna sambandet mellan sömnighet och sömnlängd. 
 
Allmän diskussion och sammanfattning 
Ovan nämnda resultat ger en bra bild över sömnigheten hos dagtidsarbetande personer 
med vanlig 40-timmarsvecka, och är troligen generaliserbara inom den gruppen i viss 
mån. I fall då arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt försvåras förstås generaliseringen, 
ovanstående resultat kan förmodligen inte tillämpas på personer med mycket fysiskt 
tunga arbeten till exempel. På helgerna är resultaten möjligen mer liknande för alla med 
liknande arbetstider, men det är ändå svårt att säga i vilken grad typen av arbete under 
veckan påverkar sömnigheten under helgen. 
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Något som förstås kan påverka resultaten när man använder sig av självskattning är att 
olika grupper möjligen skiljer sig i sina skattningar. Att objektiv sömnighet och den 
subjektiva skattningen skiljer sig en aning är väntat och orsakar inga större problem, 
däremot finns risken för att grupp X systematiskt underskattar sömnigheten och grupp 
Y systematiskt överskattar den. Troligen orsakar dock detta inga större felaktigheter i 
föreliggande undersökning, då det bland annat är just upplevelsen av sömnighet som 
man vill åt, men då KSS är en subjektiv metod får man räkna med att det finns individer 
som till exempel underskattar sin sömnighet. KSS har dock visat starka korrelationer 
med objektiva mått på sömnighet, exempelvis EEG-relaterade mått (Åkerstedt & 
Gillberg, 1990). 
 
Studiens resultat tyder, inte oväntat på en stor skillnad i vakenhetsnivå mellan dag- och 
nattarbetare. Tidigare studier har visat att sömnigheten hos vissa grupper av nattarbetare 
under nattskiftet stiger från KSS tre till någonstans omkring KSS sju och i vissa fall till 
och med nio (Åkerstedt, 1995), vilket är högre än vad personerna i föreliggande studie 
rapporterade klockan 22 (högsta värdet var på måndag: 6,62). Med grundantagandet att 
deltagarna var friska så verkar resultaten även stämma överens med vad Ekstedt, 
Söderström och Åkerstedt (2009) presenterar i sin studie om sömn och utbrändhet, där 
sömnigheten hos den friska kontrollgruppen över dagen liksom i föreliggande studie går 
från KSS ca fem på morgonen ner mot tre under dagen och upp igen mot ungefär sju på 
kvällen. För de i Ekstedt, Söderström och Åkerstedts (2009) studie som led av 
utmattning var kurvan planare och låg mycket högre med en början omkring KSS sju 
och gick inte lägre än KSS sex under dagen. 
 
I föreliggande uppsats har sömnighet undersökts endast i relation till faktorerna dag, tid, 
ålder, kön och sömnlängd. Naturligtvis finns det andra faktorer som påverkar 
sömnigheten, exempelvis stress, koffein, allmän hälsa/sjukdomstillstånd och 
familjeansvar eller andra belastningar utanför arbetet. Föreliggande data ger troligen en 
bra översikt trots detta, men självklart kan vidare fördjupning i de olika orsakerna bidra 
till förståelsen av människors sömnighetsmönster. Det vore även intressant att se 
fördjupad forskning i varför kvinnor genomgående rapporterar högre sömnighet, samt i 
åldersaspekterna på sömnighet. En annan fråga som uppkommit under föreliggande 
arbete är i vilken grad sömnigheten under helgen påverkas av det arbete man utför i 
veckan. För att faktiskt kunna bilda en uppfattning om var som skulle kunna anses 
normalt i termer av sömnighet hos dagarbetande behövs även vidare forskning på just 
detta, då föreliggande uppsats endast är att betrakta som en liten skärva av ämnet. 
 
Sammanfattningsvis visar dagtidsarbetande personer med 40-timmarsvecka på en 
sömnighet som varierar ganska lite under vardagarna och där medelvärdet är ungefär ett 
halvt KSS-steg högre än på helgen. Kvinnor rapporterar också högre sömnighet än män, 
vilket inte kan fastställas om det beror på högre fysiologisk sömnighet eller någon 
subjektiv skillnad, antingen i upplevelse eller rapportering. Man var sömnigast på 
kvällen (22) och morgonen (07), och piggast på dagen/förmiddagen. Av de olika 
åldersgrupperna var det mittengruppen (30-45 år) som rapporterade högst sömnighet, 
sannolikt har det att göra med att flest (små-)barnfamiljer borde återfinnas i denna 
grupp. Piggast var de över 45 år. Inga signifikanta resultat av sömnlängdens betydelse 
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för sömnighet under dagen påträffades, vilket kan bero på flera saker, bland annat att det 
var för få som hade en total sömnlängd på under sex timmar. 
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