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Abstract	

”And so, the night workers burn their candles at both ends”: a genealogical study on 
women’s night work 
The aim of this study is to examine women’s night work and conceptions surrounding it, 
with a special focus on nursing assistants. This is done in part trough a genealocial method 
and in part discourse analysis of historical as well as contemporary documents. 
     The study is based on a Foucauldian approach in which mainly discourse, 
power/knowledge, discipline, and problematization are used. 
The analysis shows that there are a number of different discourses present in both the 
historical and the contemporary documents, mainly risk discourse and health discourse. 
The analysis also shows that women in general through these discourses are considered 
more at risk of certain illnesses and that they appear as vulnerable subjects. At the same 
time the analysis indicates that night working nursing assistants are marginalized and 
somewhat unseen in both their work place and in general as far as research is concerned. 
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Förord	

Arbetarkvinnor. Det är framförallt de som varit för min inre blick alltsedan jag påbörjade 
min tid vid Linköpings Universitet. Arbetarkvinnorna i historien och arbetarkvinnorna 
idag. Det är på deras axlar som jag står och det är i deras famn jag vill vila. 
     Maja Ekelöf skrev 1968 i sin dagbok (Rapport från en skurhink): ”Om konsten att städa 
utan att tappa livmodern. Nog är det en konst allt.” Hennes berättande kom att få stor 
betydelse för många. Och hon har haft enorm betydelse för mig. Kvinnors plats i 
arbetarlitteraturen har som bekant inte omgärdats av samma lyster och glans som 
arbetarmännens och framförallt har deras berättelser knappt alls berättats. Detsamma kan 
påstås om många andra arenor. Vilket delvis också är anledningen till ämnet för den här 
studien. Men jag vill inte bara berätta, jag vill också visa, kritisera, debattera och arbeta för 
förändring. För att jag kan. Många är de kvinnor som funnits med mig under denna 
process. Alltför många för att nämna här. Men ett par av dem får tala nedan. 
Susanna Alakoski säger:  

Fattigdomen är och förblir en skuggbild för oss som upplevt den. Vi vet dess 
landmärken. Den är våldet på gatorna, den är stölderna. Fattigdomen är 
desperationen, uppgivenheten, den är misslyckanden i skolan. Ofrihet. 
Fattigdomen hotar, den begår ibland mord. För barn som växer upp med den 
heter den otrygghet, vräkningshot. Fattiga barn utvecklas till förvaltare som tar 
ansvar för familjens dåliga ekonomi. De halkar efter, får känslomässiga 
bekymmer. Fattigdom skapar drömlösa tillstånd. Drömlösa tillstånd är farliga för 
samhället. Min enda dröm som barn: Bort. 

Athena Farrokhzad säger: 

Vi som bedriver samhällskritik måste försöka iscensätta vår vardag så att den 
påminner om vår utopi. Men problemet är just att alla inte är fria att välja sina 
liv. Därför är aktivism någonting annat än att konsumera sig till en etisk livsstil 
och ta ställning med hjälp av sina kläder, sin middag, sitt resmål och sitt 
twitterkonto. Att kämpa mot klassklyftor är inte att göra det lättare för fler att 
göra klassresor, det är att omintetgöra det system där arbetarklass och överklass 
överhuvudtaget uppstår. Eller med Bertholt Brechts ord:  

Vad tjänar godhet till  
när de goda genast blir ihjälslagna, eller  
när man slår ihjäl  
dem de varit goda mot? 
Vad tjänar frihet till  
när de fria måste leva i bland ofria? 
Istället för att bara vara goda, sträva  
efter att frambringa ett tillstånd  
som gör godhet möjlig, eller  
ännu hellre, gör den överflödig 



Seinabo Sey säger:  

This time I will be  

Louder than my words 

Walk with lessons that  

Oh that I have learned  

Show the scars I’ve earned 

In the light of day 

Avslutningsvis vill jag tacka Viktor, för handledning, tips, råd, genomläsningar och 
kommentarer. TACK! 
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1. Inledning 

1.1	Inledning	och	bakgrund	

När natten inträder förvandlas det som en gång var ljust och säkert till något farligt och 
osäkert. Den här studien handlar om nattarbetande kvinnor och nyss nämnda föreställning 
kan också ses i de diskussioner och debatter som ligger till grund för denna studie. Här ses 
nattarbetet som specifikt och motsatt dagarbetet samtidigt som arbetarkvinna står mot 
arbetarman.  
     Det är i språkliga sammanhang vanligt att stöta på motsatspar som på en och samma 
gång talar om vad något är och samtidigt vad något inte är. Mycket av det som talas, läses, 
ses och förstås är del i ett system som anger just motsatser. Vi förstår till exempel vad ljust 
är i relation till mörkt, bra i relation till dåligt, god i relation till ond och vi i relation till 
dem. Stuart Hall skriver: 

Some modern theorists of language have argued that meaning always depends on 
the relations that exist between the different terms or words within a meaning 
system […] Accordingly, we know what ’night’ means because it is different from - 
in fact, opposite to – ’day.’1 

Ofta kopplas meningssystem samman med ord eller begrepp som har en vidare betydelse 
för hur saker och ting uppfattas och bedöms, ofta undermedvetet. Natt är till exempel ofta 
ihopkopplat med rädsla, osäkerhet, fara, brott, mörker, osedligt leverne och får 
sammantaget i många fall en negativ klang och betydelse. Skräckfilmer och berättelser har 
ofta natten som grogrund för alla möjliga ohyggligheter. Och det är inte bara i filmens 
värld som detta återfinns, även i övrigt återfinns någon sorts underliggande samhällelig 
självklarhet att det är farligare att vistas utomhus nattetid gentemot dagtid. Även om det 
rent språkligt finns nyanser är motsatspar ändock en del av hur vi som människor och 
samhälle begripliggör det vi kallar vår verklighet. 
     Det finns många föreställningar kring nattarbete och nattarbetare i vård vilket blir 
speciellt tydligt för den som själv börjar arbeta natt. Det kan handla om så skilda saker som 
hur mycket eller lite sömn man behöver, vilka sorts personligheter som söker sig till 
nattarbete, vad man gör (eller kanske snarare inte gör) under arbetspasset till 
föreställningar om vad som bestämmer tjänstgöringsgraden för nattarbetare i vård. Men 
Sverige är mer än många andra länder ett så kallat 24-timmarssamhälle och börjar man 
fundera så blir det snart tydligt att en mängd människor i olika yrkeskategorier arbetar 
skift eller natt. Det är mycket som ska fungera även under dygnets mörka timmar, till 
exempel tillverkning i industri, väg- och underhållsarbete, tidningstryckning och utdelning 
                                                   
1 Hall, Stuart, 1992, ”The West and the Rest: Discourse and Power”, i: Hall, Stuart & Gieben, Bram (red.) 
Formations of Modernity, Cambridge: Polity Press, s. 187 
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eller sjukvård. Idag handlar det om att en av fyra har arbete som kräver skift och en av sex 
har någon form av nattarbete2, något som mer än fördubblats sedan 1980-talet.3 Trots att 
så pass många arbetar natt finns det i sammanhanget relativt lite arbetslivsforskning kring 
dem, vilket blir tydligt vid sökning efter dylika studier. Den forskning som mest behandlar 
frågan är sömn- och stressrelaterad samt medicinsk forskning som behandlar ökade risker 
för vissa typer av sjukdomar hos skift- och nattarbetare. Man kan se att 
arbetslivsforskningen är bred och tar upp en rik mängd av problem och den innehåller 
dessutom en stor mängd teorigenerering. Detsamma kan sägas om vård- och 
omsorgsforskning som också är ett mycket stort område. Arbete är mångfacetterat och 
därmed är även forskningen kring det mångfacetterat. Men i samhällsforskningen är det 
alltså mer tunnsått vad gäller studier kring och om nattarbete och nattarbetare, särskilt när 
det kommer till vård och omsorg. Samhällsforskningen verkar till stor del behandla den del 
av befolkningen som arbetar under dagen. Vad som är specifikt för nattarbetare och vad 
som är specifikt för nattarbete i vård där undersköterskor och vårdbiträden är en stor 
grupp har som det ser ut just nu lämnats därhän. Det är inte bara i samhällsforskningen 
som nattarbetarna varit relativt osynliga. Även vad gäller exempelvis utredningar hos 
fackförbundet Kommunal har nattarbetare marginaliserats då förbundet inte utreder dem 
separat trots att de har andra behov, förutsättningar och villkor. Nattarbetande kvinnor 
(som undersköterskor och vårdbiträden) i vård är således ett något outforskat område och 
därav kan ett gap i forskningen skönjas. Jag ser det som ett viktigt område att studera och 
kommer i den här studien göra just detta. 
     Så, hur definieras då nattarbete i Sverige. Nattarbete är för det första enligt 
arbetstidslagen i princip förbjudet i Sverige men lagen kan kringgås genom specifika avtal, 
ofta via kollektivavtalen. Med nattarbete avses sådant arbete som utförs mellan 23:00 och 
06:00 och den är nattarbetare som ”normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass 
under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under 
natt.”4 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	

För att kunna synliggöra och problematisera vad som idag är förgivet tagna föreställningar 
och normer är det viktigt att historisera fenomenet nattarbetande kvinnor. Syftet blir 
således att studera kvinnors nattarbete med ett särskilt fokus på undersköterskor och 
vårdbiträden genom en genealogisk studie inriktad på beslut, dokument och debatter och 
genom detta just undersöka och problematisera dagens syn på och föreställningar kring 
nattarbete och nattarbetare. Eftersom det finns ett generellt förbud mot nattarbete har 
                                                   
2  SCB, Arbetstidens förläggning bland anställda 16-64 år, efter utbildning, ULF/SILC 2014, scb.se 
3 Åkerstedt, Torbjörn, 1995, Vaken på udda tider – om skiftarbete, tidszoner och nattsudd, 
Arbetsmiljöfonden, s. 5 
4 Arbetsmiljöverket, ATL 13a § 3st, av.se  
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inskränkningar mot detta förbud debatterats, exempelvis via fackförbund, i offentliga 
utredningar eller offentliga debatter. Syftet blir vidare att se hur nattarbetet har 
diskuterats, vem som har diskuterat det, vad som tas upp samt alltså vilken syn på 
nattarbete som kan utläsas av detta. Vad har varit avgörande för de beslut som tagits och 
hur ser släktskapet till den allmänna, offentliga, debatten ut idag. I studien analyseras 
texter uppdelade på två tidsperioder. Utifrån detta har följande frågeställningar 
formulerats: 

• Vilka diskurser kan identifieras i de nutida och historiska dokumenten, 
diskussionerna/debatterna kring nattarbetet? 

• Hur problematiseras nattarbete i de olika tidsperioderna generellt och specifikt för 
kvinnor? 

• Hur har nattarbetande kvinnor, med särskilt fokus på undersköterskor och 
vårdbiträden, konstruerats som subjekt genom diskursen kring nattarbete? 

1.3	Avgränsningar	

Studien avgränsas till kvinnors arbete på natten. Jag har haft för avsikt att söka släktskapet 
bakåt från kvinnor i vård- och omsorgsyrken som arbetar natt idag till de kvinnor som 
arbetade natt då. Och härmed finns också anledning att avgränsa det som jag kallar ”då”, 
det vill säga en tidslig avgränsning. Här delar jag upp materialet i två tidsspann. Ett första 
utgörs av 1900-50-tal och ett andra nutid. Att jag avgränsar till tiden runt sekelskiftet och 
till mitten av 1900-talet beror på att det är tiden för många socialpolitiska förändringar i 
Sverige. Dels industrialiserades Sverige förhållandevis sent runt den inledande delen av 
denna period och dels inträdde socialdemokratin som bärande del av den välfärdsstat som 
sedan växte fram.5 
      Jag kommer inte behandla internationella förhållanden utan avgränsar mig till svenska. 
Mitt material är avgränsat till texter på nationell nivå för en historisk överblick, både 
offentliga dokument från myndigheter men också opinionsmaterial och artiklar från 
tidningar och tidskrifter. Jag kommer nedan att diskutera mer kring det empiriska 
materialet men kan här nämna att jag även gjort nedslag på kommunal nivå för mer insyn i 
hur lokala diskussioner eller utredningar kan se ut. 

1.4	Empiriskt	material	

Det empiriska materialet utgörs framförallt i den historiska delen av officiella dokument 
som Statliga Offentliga Utredningar (SOU) men här finns också tidningsartiklar med i 
underlaget. Jag har för den historiska delen sökt material via Linköpings Universitets 

                                                   
5 Lindberg, Ingemar, 1999, Välfärdens idéer – Globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid, 
Stockholm: Atlas, s. 22ff 
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sökmotor för de SOU: er som finns digitaliserade sedan ett antal år.6 Hur sökningen gått 
till går jag in på mer utförligt nedan. 
     I det nutida materialet finns dels utredningar från Länsstyrelsen, från enskilda 
kommuner eller landsting, men det utgörs också av tidningsartiklar som är av både 
opinionsbildande karaktär men även andra texter som reportage kring nattarbete i vården 
eller nyhetsartiklar kring detsamma. Jag vill här också uppmärksamma att det material 
som är insamlat för nutidsdelen är riktat mot eller handlar om nattarbetande 
undersköterskor och vårdbiträden eller behandlar kvinnors sjukdomar vid nattarbete med 
undantag för de artiklar som handlar om kost och nattarbete där det är mer allmänna råd 
mot nattarbetare även om vårdarbete där också nämns. Dessa sammantaget ger en inblick 
i vilken som är ”bilden” av och synen på nattarbete. 
     Att arbeta utifrån en Foucauldiansk metod (vilken jag går igenom mer under 2.1 
Genealogisk ansats) innebär också att jag använder mig av olika typer av material eller 
texter utan att ordna upp dem hierarkiskt.7 Jag ser helt enkelt alla de dokument som ingår 
i den här studien som likvärdigt viktiga, att de är texter med samma betydelse för min 
studie då de alla gör anspråk på att säga något om diskursen om nattarbete. Detta innebär 
att jag inte ser till exempel SOU: er som av högre kvalitet eller högre betydelse än 
reportage i medlemstidningar eller opinionsbildande texter. De representerar alla vetande 
om nattarbetet som sådant och producerar, sprider ”och vinner allmän acceptans som 
’sanning’”.8 
     Det kan vara lätt att tro att materialet är oerhört stort, alldeles för stort, men så är inte 
alls fallet. Det som finns skrivet kring nattarbete, om man bortser från det material som 
finns tillgängligt inom den medicinska forskningen, är inte särskilt stort. Vid en sökning på 
nattarbete bland SOU: er blir sökträffarna många men vid närmare titt kan det sedan 
handla om att nattarbetet nämns mest i förbifarten. Till exempel att man nämner att det 
existerar utan att vidare diskutera det. Av de SOU: er som ingår i den här studien finns det 
ingen som enbart behandlar frågan utan det är delar av dokumentet som tar upp 
nattarbetet. I studien ingår sju stycken SOU: er samt 25 artiklar och rapporter. En 
fullständig lista över de SOU: er och texter som jag hämtat material ur återfinns i 
referensförteckningen. Det finns en stor bredd i materialet och de talar alla i viss mån i 
olika riktningar; vissa är offentliga utredningar och talar i en viss riktning, medan andra är 
opinionsbildande och av denna anledning har ett annat uttryck än de offentliga 
utredningarna. Jag är inte i denna studie intresserad av de biografiska personer som 
uttrycker sig i var och en av de texter som ingår och vad deras motiv egentligen kan ha 

                                                   
6 Kungliga Biblioteket, Sökmotor för digitaliserade SOU: er för åren 1922 till och med 2016 
7 Nilsson, Roddy, 2008, Foucault: En introduktion, Malmö: Égalité, s. 182ff 
8 Davidsson, Tobias, 2015, Understödets rationalitet – En genealogisk studie av arbetslinjen under 
kapitalismen, Malmö: Égalité, s. 75 
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varit, utan jag är likt Tobias Davidsson intresserad av det sagda genom att se till både 
dominerande diskurser som lokala uttryck och praktiker.9 

1.5	Tidigare	forskning	–	en	sorts	forskningsöversikt	

Studiet av kvinnors arbete sträcker sig långt tillbaka. Det feministiska studiet av villkor för 
kvinnors arbete har inte minst varit ett stort och brett område. Inom detta kan man se en 
mängd olika ämnesområden och ingångar. Här presenterar jag dels några studier som jag 
valt ut som representativa för vård- och omsorgsforskningen för att ge exempel på hur 
forskningen ser ut just där och dels diskuterar jag utvalda studier som behandlar den 
historiska forskningen som finns kring nattarbetets lagstiftning internationellt och 
samtidigt en studie som undersöker medikalisering och arbetarskydd. Här finns en bredd i 
forskningsöversikten eftersom jag placerar mig i ett gränsland mellan dessa områden. 
     På området omsorgs- och vårdarbete finns mycket forskning kring och om äldreomsorg, 
om undersköterskor och vårdbiträden. De senaste 20 - 30 åren går att se att mycket av 
forskningen handlar om upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor i yrkesgruppen, om 
privatiseringar och olika organisatoriska förändringar och hur det påverkar arbetet. Det 
finns studier som behandlar till exempel privatisering av vård och omsorg på sjukhus. En 
sådan studie är Personalens arbetsattityder och hälsa vid privatisering – en jämförelse 
mellan två svenska akutsjukhus10 vilken behandlar hälsa och attityder under en period då 
två sjukhus privatiserades. En annan studie tillhör maktutredningen som utfördes under 
1980-talet vilken alltså handlar om makt och hierarkisk ordning. I denna, Doktorer, 
systrar och flickor – Om informell makt11 studerar Gerd Lindgren relationer mellan 
läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden på en vårdavdelning och belyser hur tydliga klass- 
och könshierarkiska ordningar reproduceras. Ett annat exempel på studier som gjorts är 
en om undersköterskor och vårdbiträdens marginaliserade roll i olika offentliga 
utredningar. I Vårdbiträden och undersköterskor – En ouppmärksammad 
professionshistoria12 har Lars Evertsson gått igenom de sjukvårdspolitiska beslut och 
utredningar som ägt rum under 1900-talet och funnit att vårdbiträden och 
undersköterskor på olika sätt helt kommit att osynliggöras. 
     Marta Szebehely, som är en särskilt framträdande forskare i och kring frågor som rör 
äldreomsorg skrev sin avhandling med fokus på den vardagliga organiseringen i arbetet 

                                                   
9 Davidsson, 2015, s. 101f 
10 Falkenberg, Helena, Näswall, Katharina, Sverke, Magnus, Personalens arbetsattityder och hälsa vid 
privatisering – en jämförelse mellan två svenska akutsjukhus, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 14, nr 1, våren 
2008 
11 Lindgren, Gerd, 1992, Doktorer, systrar och flickor – Om informell makt, Stockholm: Carlssons Bokförlag 
12 Evertsson, Lars, Vårdbiträden och undersköterskor – En ouppmärksammad professionshistoria i: Sjukhus 
och hem som arbetsplats – omsorgsyrken i Norge, Sverige och Finland, Joansson, Stina (red), 1995, 
Stockholm: Bonnier Utbildning AB 
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som vårdbiträde i hemtjänst. I Vardagens organisering – Om vårdbiträden och gamla i 
hemtjänsten lyfter Szebehely fram tre olika organisatoriska modeller och undersöker hur 
dessa på olika sätt anger villkor och har betydelse för hur yrkesutövare och mottagare av 
omsorg möts. Den modell som Szebehely kallar traditionella modellen vilken kort innebär 
att arbetet organiseras på ett liknande sätt som vid det äldre hemsamaritarbetet; genom 
självständigt arbete med lite kontroll från arbetsledning samt ett anpassande mot den 
enskilde vårdtagaren, är sedan den som verkade fungera bäst för alla inblandade parter.13 
     Ytterst i organisationen – Om undersköterskor, vård- och sjukvårdsbiträden i 
äldreomsorg av Gunilla Fahlström är en avhandling som även den behandlar organisation 
för yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden och sjukvårdsbiträden. Här undersöker 
Fahlström förhållanden mellan yrkesgrupperna, ledning och mottagare av vård i ett antal 
olika former; i hemsjukvård, i hemtjänst, på sociala institutioner och på 
sjukhemsavdelning. I avhandlingen kommer Fahlström fram till att det som är det absolut 
mest grundläggande för yrkesutövarna är det förhållande som finns mellan dem och 
vårdtagaren. Något Fahlström döper till ”micro-organisation”. 14 Yrkesutövarna svarar 
enligt Fahlström både mot organisationens ledning men också samtidigt mot vårdtagarna 
vilket gör att det kan uppstå diskrepanser, ambivalenser och dilemman men att 
mottagarna av vården till sist överordnas organisationens utformning.15 
     Studier om och kring nattarbete finns det en mängd av i sömn- och stressforskningen. 
Bland annat har Arbetsmiljöfonden i samarbete med sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt 
gett ut boken Vaken på udda tider – om skiftarbete, tidszoner och nattsudd, vilken är en 
skrift som behandlar en mängd olika områden vad gäller skift- och nattarbete, Bland annat 
skriver Åkerstedt om olika former av sömnstörningar, om dygnsrytm, säkerhet och risker 
vid skift- och nattarbete samt olika former av just skift- och nattarbete.16 
     I Feminism, familj och medborgarskap – Debatter på internationella kongresser om 
nattarbetsförbud för kvinnor 1889 – 1919 skriver Ulla Wikander om de olika 
internationella debatter som fördes kring kvinnors nattarbetsförbud. Wikander har gått 
igenom ett stort material och belyser hur diskussioner kring denna skyddslagstiftning visar 
på vilken som var synen på kvinnor och arbete under den här tiden. Bland annat går 
Wikander igenom hur industrialiseringen hade en betydande del i hur arbetet delades och 
hur arbetsbetingelser, organisationsformer och regler som i och med detta förnyades, 
kunde se ut och vilken roll som kvinnosynen spelade i detta.17 I sin diskussion kring 
                                                   
13 Szebehely, Marta, 1995, Vardagens organisering – Om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten, Lund: Arkiv 
Förlag 
14 Fahlström, Gunilla, 1999, Ytterst i organisationen – Om undersköterskor, vård- och sjukvårdsbiträden i 
äldreomsorg, Akademisk avhandling, Uppsala universitet, s. 134 
15 Fahlström, 1999, s. 134f 
16 Åkerstedt, 1995 
17 Wikander, Ulla, 2006, Feminism, familj och medborgarskap – Debatter på internationella kongresser om 
nattarbetsförbud för kvinnor 1889 – 1919, Stockholm: Makadam Förlag, s. 13 
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debatten som föranledde Bernkonventionen 1906 visar Wikander att det i förarbetets 
dokumentation fanns mycket bestämda tankar om kvinnor. Dels fann Wikander att man 
ansåg att kvinnors roll var att föda och uppfostra barn, vara hushållerska och att 
nattarbetet gav ”oregelbundna måltider, ofta dryckenskap och ett allmänt lösaktigt 
leverne”18 och att detta var en fara inte bara för den enskilda familjen utan för hela 
samhället. Dessutom arbetade kvinnorna jämte männen vilket i sig ”ökade tendenserna till 
ett amoraliskt liv”19. I dokumenten talades det om att kvinnor behövde nattvilan (som 
nattarbetsförbudet skulle ge upphov till) för att kunna återfå arbetskapacitet. Det talades 
även om att förbudet skulle häva de missförhållanden som återfanns inom dessa arbeten, 
för kvinnor. Vilka missförhållanden det handlade om återgavs inte explicit: 

Dess senare del om ”missförhållanden” kunde syfta på det som några debattörer 
på andra håll formulerade mer direkt, nämligen att kvinnor blev sexuellt 
trakasserade och utnyttjade av män när de arbetade på natten. Genom att 
trakassera kvinnor kunde män alltså bli ensamma om det bättre betalda 
nattarbetet och slippa oönskad konkurrens. Det paradoxala blev att män 
lagstiftade för att skydda kvinnor mot mäns olämpliga beteenden, vilket 
samtidigt gav män belöning i form av ensam tillgång till vissa arbeten.20 

     Maria Arvidssons avhandling behandlar arbetarskydd och dess koppling till medicinskt 
tänkande under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Arvidsson analyserar hur 
arbetarskyddet uppkom, utvecklades och skrevs fram under och kring sekelskiftet i 
Sverige, detta med fokus på hur läkare uttryckte sig kring relationen arbete – sjukdom. 
Arvidsson ser till nationella debatter och diskussioner men låter Norrköping illustrera hur 
det kunde se ut i ett lokalt sammanhang.21 Enligt Arvidsson kan man under den här 
perioden se att läkare, även om de inte hade någon direkt inverkan på hur arbetarskyddet 
utformades politiskt under den här perioden, formade en syn på hur arbetsskador 
uppkom, vad det berodde på och hur de bäst borde kunna förhindras. Här riktades 
intresset mot den ohälsa och de sjukdomar som arbetet ansågs kunna medföra och vilka 
riskfaktorer som gav upphov till det. Begreppet yrkessjukdom uppkom och läkarna 
menade att faktorer som damm eller gifter i fabriken var del i att orsaka just 
yrkessjukdomar. Men Arvidsson menar att inte enbart dessa faktorer låg till grund för hur 
man såg på och utvärderade det samlade tänkandet kring farorna för fabriksarbetare. Det 
fanns även ett intresse för den arbetande individen: ”Den individuella beskaffenheten i 

                                                   
18 Wikander, 2006, s. 268 
19 Wikander, s. 2006, 268 
20 Wikander, 2006, s. 270f 
21 Arvidsson, Maria, 2002, När arbetet blev farligt – Arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-
1919, Doktorsavhandling, Linköpings Universitet, Institutionen för Tema Linköpings Universitet, s. 23 
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fråga om kön, arv, kroppskonstitution och ålder ansågs till exempel vara egenskaper som 
hade stor betydelse för arbetsfarornas utfall på hälsan.”22 

1.6	Disposition	

Denna uppsats inleds med en mindre bakgrundsbeskrivning kring nattarbetets position i 
samhälle och forskning, en del som berättar om de avgränsningar som gjorts, vilket 
material som ligger till grund och sedan följer en kort översikt av den forskning som jag ser 
som relevant bakgrund för studien samt studier som närmare behandlar 
nattarbetsförbudet. 
     I kapitel två presenteras den metod och teori som varit vägledande för studien. Kapitlet 
inleds med mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och fortsätter sedan 
med en beskrivning av genealogi som metod. Därefter återfinns en diskussion om mitt val 
av strategi kring teori och en beskrivning av de begrepp jag använder i studien. Här har jag 
också valt att skriva om Foucault i relation till feminism. Därefter beskriver jag min 
position i förhållande till ämnesval och kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av det 
urval av material som gjorts och hur insamlingen gått till. 
     Nästa del, analysavsnittet, diskuterar jag med hjälp av de teoretiska begrepp och 
ansatser som jag tidigare presenterat. Eftersom genealogisk analys handlar om att spåra 
samtida diskurser bakåt för att söka släktskap inleds analysen med det nutida materialet 
för att sedan övergå till den historiska perioden. Därefter återfinns en del i vilken jag visar 
på det släktskap som framträtt under analysens gång. 
    Kapitel fyra är studiens avslutande kapitel och här diskuterar jag först mina 
huvudsakliga resultat för att sedan på ett sammanfattande vis besvara de frågeställningar 
som formulerats för studien. Sist resoneras kort kring möjliga vidare studier.  

                                                   
22 Arvidsson, 2002, s. 212 
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2. Metod och teori 
Nattarbetet är som tidigare påpekats ett vanligt förekommande fenomen i dagens 
samhälle. Det är dessutom något som ökar men som samtidigt marginaliseras både i den 
offentliga debatten och i samhällsforskningen i förhållande till hur många yrken som 
berörs av nattarbete. Jag inspirerades tidigt av Agneta Törnquists avhandling om 
yrkeskompetens för vårdbiträden och enhetschefer i äldreomsorg.23 Törnquist väljer att 
dela upp sin studie i en historisk och en nutida del. Den historiska delen utgörs av studiet 
av dokument och policys medan den nutida delen dels utgörs av en intervjustudie, 
observationer samt av en enkätstudie. Jag ville utföra en studie på en liknande grund men 
ville hitta en metod som på ett bra sätt gjorde det möjligt att kombinera nutiden med 
historien och som har som grund att belysa eller undersöka marginaliserade fenomen. 
Därför kom jag sedermera att läsa in mig på genealogi och denna studie utförs därför med 
inspiration från en genealogisk ansats av hur nattarbetet diskuterats under valda 
tidsperioder. Dels vill jag veta hur det via allmän reglering, lagar och rekommendationer 
diskuterats kring kvinnors nattarbete (i vård och omsorg), historiskt och idag. Jag vill även 
veta hur den offentliga debatten sett och ser ut. Nedan går jag mer utförligt igenom hur jag 
lagt upp studien. 

2.1	Genealogisk	ansats	

En genealogisk ansats innebär ett i grunden socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär 
en syn på världen, människors praktiker och språk som något socialt konstruerat och 
föränderligt. Människor skapar verkligheten genom sina handlingar, sitt språk och sina 
praktiker – något som sker ständigt i olika sociala kontexter. Det centrala är antagandet att 
det inte finns någon ”tingens natur” utan att allt alltså är skapat.24 
     Jag ser också att all kunskap bär drag av perspektivism, det finns alltså ingen möjlighet 
att förhålla sig helt objektivt till sitt undersökande. Det vill säga, vad vi kan veta och vad 
som är kunskap om olika fenomen beror på vilket perspektiv som intas och att det i alla 
lägen handlar om tolkningar. Även detta är något som är föränderligt, historiskt framvuxet 
och är beroende av vad som för tillfället är eller ses som kunskap och hur man kan nå 
denna.25 
 

                                                   
23 Törnquist, Agneta, 2004, Vad man ska kunna och hur man ska vara: En studie om enhetschefers och 
vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer, Doktorsavhandling, 
Stockholm: HLS Förlag Lärarhögskolan i Stockholm 
24 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, 2008, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, Lund: Studentlitteratur, s. 83 
25 Beronius, Mats, 1991, Genealogi och sociologi – Nietzsche, Foucault och den sociala analysen, Stockholm: 
Brutus Östlings bokförlag symposion AB, s. 23f 
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     Det råder viss oenighet kring vad som är en genealogisk studie och det kan ha sin 
upprinnelse i att Foucault själv inte skrev in sig i några metodologiska ramverk vilka 
innehöll stränga regler för ett exakt utförande. Här handlar det mer om att anpassa 
metoden efter sin studie, att plocka de verktyg som passar. Foucault själv var som jag ser 
det väldigt enveten i sitt studerande, använde sig av stora mängder material och sökte 
långt bakåt i tiden (se Foucaults genealogiska arbeten, till exempel Övervakning och 
straff). Andra genealogiska studier grundar sig på ett mindre material och söker släktskap 
i tider mer nära nuet. Det finns helt enkelt många sätt att närma sig genealogin. Jag låter 
mig inspireras av genealogin i analyserandet av det material som jag samlat in. Eftersom 
det finns en mängd försök att tolka vad som egentligen är en genealogisk metod blir även 
min beskrivning och förståelse en tolkning i vilken jag plockar de delar som är relevanta 
för min studie. Nedan återfinns en genomgång av de väsentliga delar som jag funnit vara 
av vikt. 

2.1.1 Genealogi och diskursanalys 

Michel Foucault utvecklade genealogin utifrån den redan existerande formen vilken hade 
sitt ursprung hos Friedrich Nietzsche i Till moralens genealogi.26 Genealogin är en kritik 
mot en mer traditionell historieskrivning som handlar om att påvisa att det i den historia 
som skrivits ned inte alltid framgår att den skrivs utifrån specifika perspektiv och att det 
handlar om tolkningar. Traditionell historieskrivning har mer handlat om att söka efter en 
sanning och att i denna sträva efter att vara objektiv. Vidare visas genom kritiken hur just 
detta sätt att skriva historien också får effekter för hur vi uppfattar nuet. Genealogin 
handlar kort sagt om att undersöka vad som hänt för att begripliggöra nuet.27 Inte genom 
att i någon egentlig mening söka bakåt i tiden efter någon absolut startpunkt för ett 
tillstånd eller någon absolut sanning, ett väsen eller en essens, utan genom att spåra de 
händelser, tillstånd eller praktiker som gett nuet. Det vill säga en sorts släktskapsanalys.28 
Det är inte heller fråga om att försöka kartlägga exakt vad som egentligen hände då, i 
historien, utan vad som lever nu – vad som fortfarande finns. En form av nutidshistoria 
med andra ord. 
     Genealoger brukar ha som startpunkt ett nutida förhållande, ett nutida fenomen och 
sedan backa bakåt för att söka i det nät av händelser, praktiker och föreställningar som gett 
vårt nu och där finna en härkomst (icke att missförstå som födelse). Vad är det som formar 
de föreställningar människor har idag? För att få veta detta kan en släktskapsanalys vara 
användbar, ett sökande efter härkomst – en genealogisk studie. Ett bra exempel på hur 
man kan se på detta ger Foucault själv, han skriver: 

                                                   
26 Nietzsche, Friedrich, 2002, ”Till moralens genealogi” i: Samlade skrifter bd 7, Eslöv: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion AB 
27 Beronius, 1991, s. 44 
28 Beronius, 1991, s. 49 
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Vi bör inte längre tro ”att sanningen blir kvar när man rycker av den slöjan; vi har 
levat länge nog för att ha förvissat oss om det”. Sanningen, ett slags villfarelse 
som har fördelen att inte kunna vederläggas, förmodligen för att historiens 
långkok gjort den oföränderlig. Och är för övrigt inte själva sanningsfrågan, 
sanningens självtagna rätt att vederlägga villfarelser eller skilja sig från skenet, 
det sätt på vilket det i tur och ordning blivt [sic!] tillgänglig för de visa, sedan 
förbehållen uteslutande de fromma, därefter förvisad till en värld utom räckhåll 
där den fungerat på en gång som tröst och imperativ och tillslut förkastats som en 
onödig, överflödig, överallt motsagd föreställning – är inte allt detta historia, 
historien om en villfarelse med namnet sanning?29 

Foucault menar här att begreppet ”sanning” är något som uppfattats olika i olika historiska 
epoker. Han menar vidare att den som ansetts besitta kunskap som är sann också det har 
skiftat genom historien och slutligen att det inte ens går att hävda något som en sanning. 
Att begreppet i sig är problematiskt och fyllt av olika föreställningar i olika tider. Och detta 
är också starkt bundet till makt. Det är i den här bemärkelsen som det går att tänka sig 
historieskrivningen som olika tolkningar starkt bundna till föreställningar och berättade ur 
vissa perspektiv. Samt alltså bundet till de personer som kunnat tillägna sig sagda kunskap 
och som därmed ansetts besitta någon sorts trovärdighet. Eller i Roddy Nilssons ord: 

Historien kontrolleras av dem som haft styrka nog att bestämma eller bäst 
kunnat tillägna sig de regler som styrt dessa strider. Därigenom har de också 
kunnat tvinga på utvecklingen sin tolkning av historien och dess mening. Det är, 
menar Foucault, genealogins uppgift att kartlägga denna historia.30 

     En annan aspekt av genealogin är att inte se på händelser eller utveckling som något 
orsak-verkans-förhållande. Det är, enligt ett genealogiskt synsätt, inte möjligt att hävda 
vissa händelser som orsaker till ett visst händelseförlopp. För det första går det inte säga 
att sagda utvecklingsförlopp inte hade ägt rum ändå, utan de utpekade nödvändiga 
händelserna och för det andra är det ofta i den traditionella historieskrivningen så att vissa 
händelser väljs ut som av stor vikt och andra negligeras helt och hållet. Här finns också en 
tanke om att mindre händelser, saker som kanske kan ses som triviala också har betydelse 
för hur saker och ting utvecklas. Mats Beronius menar att det naturligtvis är så att olika 
händelser har orsaker men att genealogins uppgift lite grann är att lyfta de saker som är 
”mer tillfälliga, chansartade och oberäkneliga än vad de kausala mönster tillåter”.31 En 
genealogisk ansats behöver inte innebära att det man finner i sitt sökande är helt och hållet 
annorlunda bakåt i tiden mot hur det ser ut i nutiden, den innebär inte heller att praktiker 
eller diskurser är helt lika utan genealogin ”kan visa är att nuets och det förflutnas 

                                                   
29 Foucault, Michel, 2008 (1971), Nietzsche, genealogin, historien i: Diskursernas kamp – texter i urval, 
Eslöv: Brutus Östlings förlag symposion, s. 104 
30 Nilsson, 2008, s. 76 
31 Beronius, 1991, s. 45 
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praktiker (inom ett visst avgränsat område) uppvisar ett släktskap, vilket exempelvis kan 
innebära att de opererar via samma typ av makttekniker och/eller motiveras med hjälp av 
liknande antaganden.”32 
     En kritik som brukar riktas mot Foucault och hans sätt att närma sig studiet av historien 
är att de mekanismer i ett samhälle som kan ses som av strukturerande karaktär 
exkluderas eller görs obetydliga. Att strukturer alltså ignoreras. Detta är en kritik som inte 
nödvändigtvis behöver vara relevant. För Foucault verkar det snarare handla om att 
berätta om de saker och förhållanden som inte får plats i en mer traditionell 
historieskrivning. Men att riktningen, eller föremålet för studerandet är det nät av 
förhållanden som skapat och återskapar det som vi kallar vår nutida verklighet. Detta kan 
vara förhållanden av både kroppslig, språklig eller materiell karaktär.33 
     Den genealogiska metoden har många likheter med diskursanalys. Dels handlar det om 
synen på hur historien vuxit fram och dels om hur diskurser är del i hur den sociala 
verkligheten begripliggörs. Om man vill vara sträng kan man se diskursanalys som en del i 
en genealogisk metod, detta eftersom Foucault är den övergripande kraften i metodens 
utveckling. Därför handlar det för mig till stor del om att analysera diskurser genom den 
genealogiska metoden. För att återkoppla till citatet ovan där Foucault talar om 
sanningsbegreppet syns att detta är en utsaga om sanningsbegreppets diskursiva karaktär 
men med en tydlig historisk koppling: alltså en diskursanalys (om än mycket kortfattad) av 
begreppet med en bakåtblickande ingång. ”Sanningen är en diskursiv konstruktion och 
olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är falskt”.34 Det är just detta 
som jag vill åt i min studie, de saker som det talas om kring kvinnors nattarbete, hur det 
talas om det och vilka föreställningar som är avgörande för detta talande. Samtidigt som 
jag söker släktskapen i diskursen kring nattarbete bakåt i tiden. I dokumenten och texterna 
söker jag efter föreställningar och utsagor som berättar något om vad som ses som ”sunt 
förnuft”, vad som i diskussionerna kring nattarbetet läggs fram som argument och vad 
dessa argument vilar på för kunskapsregim. Därför diskuterar jag nedan mer ingående 
kring de diskursanalytiska begreppen. 

2.2	Teoretiskt	ramverk	

I ett inledande stadie av denna studie valdes att utgå från induktion. Detta är delvis också 
en konsekvens av att arbeta med ett genealogiskt angreppssätt, att helt enkelt vara strängt 
empiribunden35 men också ett val baserat på en önskan om att gå in så fri från teorier som 
möjligt. 
                                                   
32 Davidsson, 2015, s. 95f 
33 Nilsson, 2008, s. 77 
34 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur AB, s. 19 
35 Nilsson, 2008, s. 184 
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     Det induktiva angreppsättet innebär i korthet att gå in i ett material utan att ha en 
specifik teori bakom sig. I möjligaste mån studera materialet förutsättningslöst och 
därmed blir teorin sedan ett sorts resultat av forskningsinsatsen.36 
     Trots detta återfinns ändå vissa deduktiva drag eftersom det är sällsynt att vara 
antingen helt induktiv eller helt deduktiv – ofta befinner man sig någonstans på en skala. 
Deduktionen kan komma i form av att ett material gåtts igenom, vissa tendenser eller 
begreppsmöjligheter blivit synliga, att man läser vidare om det och sedan går tillbaka till 
materialet och prövar dessa på det. Bryman pratar här om en iterativ strategi – en 
upprepande strategi.37 Även Alvesson och Sköldberg är inne på detta spår (även om de 
istället har valt att kalla angreppssättet ”abduktion”) och skriver att studier föregrips av 
inläsning av tidigare studier vilka har en teoretisk anknytning som ger en sorts inspiration 
och ”under forskningsprocessen sker en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, 
varvid båda succesivt omtolkas i skenet av varandra”.38 
     Eftersom det förefaller som att det saknas en del forskning på nattarbetsområdet ser jag 
det som än mer viktigt att inte på förhand bestämma vad jag ville se i materialet. 
Sedermera kom jag att luta mig mot en genealogisk ansats med diskursanalytiska inslag 
som metod och eftersom diskursanalys också är teori innebär det att jag i större 
utsträckning balanserar mellan induktion och deduktion än vad som inledningsvis var min 
intention. Det brukar ju uttryckas att diskursanalysen är en ”paketlösning” som innebär 
teori och metod i ett.39 Samtidigt skall det understrykas att jag inte går in i den här studien 
helt fri från andra teoretiska termer och begrepp. Jag har tidigare arbetat mycket med 
feministiska teorier och därför tänker jag nedan också skriva om feministiska perspektiv i 
förhållande till Foucault. För även om detta inte är en renodlad feministisk studie så bär 
den drag av detta då jag fokuserar på de diskursiva meningskonstruktioner som formas 
specifikt kring kvinnor i nattarbete. Kvinnor konstrueras alltså specifikt i diskurserna på 
ett annorlunda vis gentemot män i samma position. 

2.2.1 Diskurser, makt-vetande, sanningsproduktion och individualisering 

Att reda i den myriad av texter som behandlar begreppet diskurs är en nästan övermäktig 
uppgift. Det är som med många andra teorier och metoder så att det har tolkats, byggts 
vidare och utvecklats på en mängd olika vis. Vad diskurs innebär är därmed väldigt olika 
hos olika teoretiker. Jag väljer här att resonera kring hur Foucault använde sig av 
begreppet, detta på grund av att jag ser användandet av genealogi och Foucaults 
diskursbegrepp som hophörande. Jag diskuterar också begrepp som makt – vetande, 
sanningsproduktion, problematisering, disciplinering och individualisering. 

                                                   
36 Bryman, Alan, 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, s. 28 
37 Bryman, 2011, s. 28 
38 Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 56 
39 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 10 
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     För Foucault är diskurs, enligt Bergström och Boréus, en samling utsagor, uttryck, och 
tankegångar som formar en viss praktik och som genom detta även dikterar vad som kan 
och inte kan sägas samt vilka som har rätten att uttrycka vissa utsagor.40 Det vill säga 
sättet på vilket våra handlingar, vårt språk och våra tankar samlas, formar och som anger 
hur vi förstår verkligheten och hur vi ordnar den. I Nilssons tolkning handlade mycket om 
de språkliga analyserna och utvecklandet av det som kallas diskurs hos Foucault om att 
söka efter och fundera kring vad som höll ihop eller gjorde till exempel vissa vetenskapliga 
områden sammanhållna under samma begrepp genom olika tider och samtidigt som skilda 
från andra vetenskapliga områden. Det vill säga att de sätt på vilka olika områden (som 
nationalekonomi och medicin) hölls samman var inte beroende av särskilda objekt eller 
enhetliga beskrivningar. Istället verkade det handla om vissa ”språkliga 
regelbundenheter”.41 Det är också viktigt att infoga i tänkandet kring diskurser att de inte 
bara har innehåll utan att de samtidigt utesluter vissa saker. Vilket alltså innebär att 
diskursen är i ständig rörelse då det inte är samma uttryckta eller underförstådda avstånd 
som i alla tider begränsar eller innefattas. Foucaults diskursbegrepp innehåller också en 
förståelse kring makt och hur den skapas i och genom diskurserna. Här menar Foucault att 
människor genom diskurserna kontrolleras, att makt skapas i relationer mellan människor 
och att utestängningsmekanismer avgör vilka som exempelvis kan ses som sjuka eller 
friska eller vad som är rätt eller fel. Bergström och Boréus skriver att 
utestängningsmekanismerna har funktionen att vissa människor kan dra nytta av dem 
medan andra kan bli starkt begränsade genom dem.42 
     Vetande och makt är i Foucaults mening två begrepp som står i ömsesidig relation till 
varandra och som inte enbart bör ses i negativ och begränsande mening utan som 
produktiv och subjektskapande. Makt är för det första inte en ägodel som kan innehas eller 
ett privilegium, likt en egenskap utan bör förstås som något som är ett resultat av olika 
tekniker, taktiska grepp och beräkningar och som därmed utövas snarare än besitts.43 
Samtidigt producerar makten vetande i den mån att den söker efter och samtidigt skapar 
ämnesområden för detta vetande vilka i sin tur bygger på sanningsanspråk. Vetandet är 
alltså sanningsproducerande. Foucault menar ”att det inte finns något maktförhållande 
utan att ett därmed sammanhängande område av vetande skapas och att det inte heller 
finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett maktförhållande.”44 
Således skapas också sanningsregimer i olika tider och på olika platser vilka anger vad som 
ska ses som sann kunskap om och kring olika fenomen och ämnen. Vissa personer 

                                                   
40 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), 2005, Textens mening och makt, metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, s. 309 
41 Nilsson, 2008, s. 53 
42 Bergström & Boréus, 2005, s. 311 
43 Foucault, 2003 (1975), s. 32 
44 Foucault, 2003 (1975), s. 33 



15 

(subjekt) blir också genom detta möjliga sanningssägare, vetande subjekt, och vinner 
allmän acceptans i specifika situationer som just det45 och runt detta kan ett antal regler då 
skapas för hur sanning produceras.46 Makten verkar på detta vis alltså diskursivt och är 
under förhandling genom samtal vilket ”också [är] beroende av vilka gemensamma 
föreställningar som finns om vad som är norm.”47 
     När jag studerar diskurser studerar jag alltså som ovan angivet föreställningar och 
utsagor om nattarbetet. Detta innebär vidare att det finns föreställningar om natt och 
nattarbete vilka är diskursiva och som samtidigt är föränderliga, i ständig rörelse. Makt – 
vetande-konfigurationen studeras genom de sanningsanspråk som anges via sagda utsagor 
och som samtidigt är i ett förhandlingsförhållande över tid. 
     Jag ser också problematisering och disciplin som en del av detta. En problematisering 
sker när ett fenomen eller ett område som tidigare lämnats något orört plötsligt blir 
föremål för diskussion och debatt. Det kan handla om att vissa områden får 
uppmärksamhet på grund av en kris eller någon annan form av omvandling. 48 Nilsson 
menar att ”problematiseringen syftar till intervention, att gripa in i, styra och förändra – 
’reformera’ – samhällets olika delar”49  
     Ännu ett begrepp som används i denna uppsats är disciplin och den därtill 
sammanlänkade självdisciplinen. Foucault menar att disciplin uppstår då konsten att 
hantera kroppen genom att samtidigt som färdigheter ökas även öka dess underkastelse 
och därmed skapa en relation där nyttigheten med kroppen är sammankopplad med dess 
lydighet – det vill säga som ”gör kroppen lydigare ju nyttigare den är – och tvärtom”50. 
Kroppen står alltså under maktformer vilka ger olika former av tvång och förpliktelser som 
samtidigt skapar en kontroll av kroppsliga fenomen och metoder för att behärska och 
tämja dessa. Effekten blir en sorts nytta och foglighet som inom systemet anses önskvärt.51 
     Slutligen vill jag kort säga något om individualisering i Zygmunt Baumans ord. Bauman 
menar att i samtiden finns en så kraftfull individualisering och valfrihetsdiskurs kring allt 
som kan kopplas till sociala fenomen att de blir helt omöjliga att undgå. Bauman menar att 
alla sammanhang som människor kan tänkas befinna sig i samtidigt kopplas till olika 
former av val och att när människor befinner sig i olika svårigheter finns ingen annan att 
                                                   
45 Vesterberg, Viktor, 2016, Ethnicizing employability: Governing the unemplyed in labour market projects in 
Sweden, Doctoral dissertation, Linköpings Universitet, Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier, s. 31 
46 Foucault, Michel, 1997, ”The etihics of the concern for self as practice of freedom” i: Rabinov, Paul (ed), 
Ethics, Subjectivity and Truth, New York: The New Press, s. 297 
47 Söderlund, Hanna, 2016, ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: En interaktionell studie om humor 
och kön i tv-programmet Parlamentet, Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Institutionen för språkstudier, 
s. 43 
48 Nilsson, 2008, s. 183 
49 Nilsson, 2008, s. 134 
50 Foucault, 2003 (1975), s. 140 
51 Foucault, 2003 (1975), s. 138f 
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klandra än de själva. Varje individ bär ansvar för sina egna livsförhållanden. 
Livsförhållanden uppkomna som effekt av olika sorters val. 

Om de blir sjuka beror det på att de inte tillräckligt bestämt och idogt har följt 
hälsodieten. Om de förblir arbetslösa beror det på att de inte lyckats skaffa sig 
förmågan att gå segrande ur en intervju eller inte ansträngt sig tillräckligt för att 
hitta ett jobb eller helt enkelt är arbetsskygga. Om de är osäkra beträffande sina 
karriärmöjligheter och våndas över framtiden beror det på att de inte är 
tillräckligt bra på att skaffa sig vänner och påverka människor och inte har lyckats 
lära sig, som de borde göra, konsten att uttrycka sig och göra intryck på andra. 
Detta är åtminstone vad de får höra – och vad de har kommit att tro, så att de 
beter sig »som om» detta faktiskt vore det verkliga förhållandet.52 

2.3	Foucault	och	feminism	

Det har riktats viss kritik mot Foucault och hur hans teorier relaterar till en feministisk 
ingång samt hur studierna och analyserna utfördes i denna bemärkelse och även mot de 
resultat som analyserna gav. Det kan finnas fog för den kritik som gör gällande att 
Foucaults teoretiska arbeten inte alltid varit kompatibla med feministiskt teoriutveckling 
eller feministiska studier. Här anser jag att vissa delar av kritiken misstar sig då det 
snarare, i min mening, ofta inom teoretiskt akademiska sammanhang handlar om att 
använda begrepp och teorier på ett material, eller genom ett material, och analysera detta 
via en feministisk ingång. Det vill säga, göra en feministisk studie med hjälp av Foucaults 
verktyg och utveckla desamma i linje med behoven som uppenbarar sig. Detta är fullt 
möjligt. Att fylla i det som saknas, det är det som är teoriutveckling. Med detta sagt 
återfinns inom den långa debatt kring Foucaults användbarhet i ett feministiskt 
sammanhang mycket att hämta och många frågor av relevans. Flera teoretiker har i denna 
kritik också visat olika sätt på vilka det är möjligt att använda sig av Foucault. 
     Det är slående att i en av de texter som kritiserar Foucault för att inte se till kvinnors 
speciella position i ett samhälle, eller snarare kvinnors kroppar som speciellt 
utsatta/dominerade använder författaren själv en hierarkisk uppdelning som slutar skevt. 
Sandra Lee Bartky skriver att kvinnor i dagens samhälle inte är utsatta för den sorts 
viktimisering som svarta i Sydafrika var under apartheid, frågan uppkommer om Bartky är 
medveten om att svarta sydafrikaner kan vara kvinnor och att just svarta kvinnors kroppar 
på ett specifikt sätt domineras och disciplineras även i vår tid. Här gör sig Bartky alltså 
skyldig till samma sorts misstag som hon anklagar Foucault för. Trots detta finns det 
poänger i hennes kritik. 
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     Bartky skriver i Foucault, Femininity and the modernization of patriarchal power53 att 
Foucaults framställning av kroppen som en helhet, som en kropp utesluter det som är 
specifikt i dominerandet/disciplinen av kvinnors kroppar. Bartky menar att det saknas en 
redogörelse för hur disciplin av kroppar är könad och att just kvinnors kroppar i detta 
hänseende är mer fogliga än kroppar som könas som män.54 Vidare skriver Bartky en lång 
redogörelse kring hur kvinnors kroppar står under en disciplinerande form (även 
självdisciplinerande) exempelvis via skönhetsideal, kroppshållning, rörelsemönster, vikt, 
smink, kläder och hur kvinnors kroppar uppfattas baserat på hur väl eller hur illa som de 
lever upp till denna konstruktion. Här går, menar Bartky, att fundera på vad som i 
Foucaults vokabulär är den disciplinerande effekten, i systemet av mikro-makt, vem är 
disciplinären?55 För Foucault tenderar denna disciplinerande makt att få institutionen som 
effekt, till exempel i skola, på fängelser eller i fabriken och att det hänger tätt samman med 
ett system för bestraffning. Men Bartky menar att disciplinen inte nödvändigtvis måste 
fungera enligt denna institutionella struktur utan att den kan ta sig formen som mer 
obunden.56 Här menar Bartky att patriarkatet kan ses som en form av Panoptikon i vilken 
”den manliga blicken” fungerar som en vakt inom varje kvinnas medvetande. Bartky 
skriver;  

The woman who checks her makeup half a dozen times a day to see if her 
foundation has caked or her mascara has run, who worries that the wind or the 
rain may spoil her hairdo, who looks frequently to see if her stockings have 
bagged at the ankle or who, feeling fat, monitors everything she eats, has become, 
just as surely as the inmate of the Panopticon, a self-policing subject, a self 
committed to a relentless self-surveillance. This self-surveillance is a form of 
obedience to patriarchy. It is also the reflection in women’s consciousness of the 
fact that she is under surveillence in ways that he is not, that whatever else she 
may become, she is importantly a body designed to please or to excite. There has 
been induced in many women, then, in Foucault’s words (1979, 201), ’a state of 
conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of 
power’.57 

Flera andra filosofer, teoretiker och forskare har på olika sätt använt sig av och gjort 
feministiska studier av samhället eller utvecklat teorier med hjälp av Foucaults begrepp 
och teorier. Ett sådant exempel är Judith Butler som gjort en genealogi av kategorin 
”kvinna” i vilken hon bland annat kom fram till att kön, i det här fallet kvinna, är 
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performativt, det vill säga, en medveten och samtidigt omedveten framställan, en strategi 
och vad man kan kalla en diskursiv meningskonstruktion som dessutom är en del av det 
Butler kallar ”den heterosexuella matrisen” vilken kräver ett binärt två-könssystem.58 Kön 
blir därmed något som både görs av och via föreställningar riktas mot individer. 
     Cressida Heyes diskuterar i en tidskriftsartikel några av de problem som adresserats i 
förhållandet mellan Foucault och feminism under de senaste 30 åren och nämner bland 
annat de teorier som Foucault hade kring kriminalisering av sexuella beteenden, mer 
specifikt kring våldtäkt. Foucault har sagt; ”when one punishes rape one should be 
punishing physical violence and nothing but that. And to say that it is nothing more than 
an act of aggression: that there is no difference, in principle, between sticking one’s fist 
into someone’s face or one’s penis into their sex.”59 Foucault menade enligt Heyes att 
skapandet av sexbrott verkade på så sätt att effekten blev normalisering av dömande 
attityder och genom detta dominerande praktiker vilket också kan ses i exemplet med 
kriminaliserande av homosexualitet och effekterna av detta är välkända idag. 
     I motstånd till detta diskuterar och citerar Heyes, Monique Plaza som menar att det är 
en skillnad mellan att misshandla en person och att våldta en person eftersom det ofta är 
män som våldtar kvinnor just för att de är kvinnor: 

Therefore, using the reversals and the paradoxes Foucault likes so much, I would 
say: If someone sticks his fist in someone else’s face, or his penis in their sex, 
there’s a difference: the difference between the sexes. Men rape women to the 
extent that they belong to the class of men, which appropriates for itself the 
bodies of women. They rape those they have learned to think of as their property, 
i.e. those individuals of the other sex class, the class of women60 

     Det är intressant att denna fråga förs fram som en motsättning mellan å ena sidan 
”feminister” och å andra sidan Foucault när det i själva verket är en fråga som debatterats 
hårt inom feminismen under lång tid – det vill säga, hur bör vi se på den här typen av 
övergrepp mot kvinnor: som fall av misshandel vilka inte har med sex att göra utan med 
makt eller som fall av specifikt sexualiserade våldshandlingar. 
    Margaret A McLaren skriver i Foucault and feminism: Power, resistance, freedom61 att 
feminister har mycket att hämta hos Foucault bland annat på grund av hans teoretiserande 
av hur normer kan verka i och genom kroppen i ett samhälle. McLaren menar att 
normerna uppträder som något naturligt och att de på detta vis gör det dominerande i ett 
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samhälle till något universellt. Vidare menar McLaren att Foucault genom sina studier har 
visat just hur dessa normer har verkat skadande, marginaliserande och exkluderande på de 
som inte inordnar sig efter dem. Makt i denna mening verkar också, enligt Foucault, både 
interpersonligt på en mikronivå och strukturellt på en makronivå skriver McLaren och 
menar vidare att: 

[t]hrough his concept of domination, power relations can also account for the 
asymmetry of power between men and women. […] Feminists have long 
recognized that power pervades social, institutional, and interpersonal 
relationships, in addition to operating on the level of the law and the state. The 
primary way in which power operates on individuals is through norms.62 

     För mig blir det tydligt att Foucaults arbeten kan vara oerhört användbara även när det 
gäller studier på feministisk grund och jag ser det inte som en motsättning att han själv var 
något mindre intresserad av den feministiska rörelsen. I min studie blir det förvisso tydligt 
att kvinnors kroppar har en specifik position gentemot mäns kroppar men detta är inget 
hinder eller problem för användandet av specifika delar av Foucaults begreppsapparat. 
Foucault skriver i Övervakning och straff; 

Men kroppen är också direkt inlemmad i ett politiskt kraftfält; maktförhållandena 
äger ett direkt grepp om den; de omger den, etiketterar den, dresserar den, plågar 
den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremonier, att avge vissa tecken. Denna 
politiska inringning av kroppen är med invecklade, ömsesidiga relationer knuten 
till dess ekonomiska utnyttjande. Det är till stor del i egenskap av 
produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och 
härskarmöjligheter. Men å andra sidan kan den inte konstitueras som arbetskraft 
om den inte är införlivad i ett tvångssystem (där man också behöver ett politiskt 
instrument som är noga anpassat, uträknat och utnyttjat). Kroppen blir inte 
någon användbar kraft förrän när den är på en gång produktiv och beroende.63 

Det är för mig alldeles uppenbart att det i detta och många andra av Foucaults texter finns 
plats för och stora möjligheter att infoga det specifika i de ”tecken” som kvinnors kroppar 
tvingas avge, den ”politiska inringning” som sker kring kvinnors kroppar och de 
”härskarmöjligheter” som detta medför. Det är också detta som är den kvinnliga 
erfarenheten och som, bland annat Bartky, så riktigt poängterar i sin text. 

2.4	Närhet	och	distans	

En viktig del i denna studie är min egen förförståelse och närhet till fältet. Det brukar i 
forskningssammanhang talas om närhet och distans. Det finns flera aspekter av närhet och 
distans i litteraturen och några som kan nämnas är närhet/distans i tid, närhet/distans till 
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plats, närhet/distans till informanter och närhet/distans till fältet som sådant.64 Jag 
tänker här reflektera lite över min egen position vad gäller det som jag studerar. 
     Min ingång till fältet grundar sig i mitt arbete som undersköterska. Jag har arbetat i 
vården på olika sätt i många år, flera av dessa dessutom natt, och har således vad som kan 
kallas ett ”inifrånperspektiv”, en närhet till fenomenet vård och omsorg. Detta ger mig en 
position som innebär att jag kan bära på tilläggsinformation, det vill säga att jag bär på 
erfarenhet som kan visa sig som en fördel i studerandet av utsagor om nattarbete. 65 Det 
här, att ha personlig erfarenhet och kanske med det ett eget synsätt på kategorin 
nattarbete, ger inte precis en objektiv ståndpunkt, något som jag heller inte tror någon kan 
inneha. Men här handlar det inte bara om en samling lösa tankar eller åsikter, utan om en 
djupare involvering. Detta går att se på, på en mängd vis. Jag ser på det som att jag själv är 
en del i forskarprocessen, den tilläggsinformation som jag har kan ge fördelar i 
genomgången av materialet och i analysen av materialet. Samtidigt ger detta kanske en 
annan sorts ”blindhet” inför sådant som jag mer skulle uppmärksamma om jag saknade 
erfarenheten av nattarbete. För mig väcktes intresset för att göra den här studien just på 
grund av min erfarenhet. Jag har under perioder försökt ignorera undersköterskorna, 
vårdbiträdena och äldreomsorgen just för att skapa någon sorts distans. Men det är i dessa 
ämnen jag finner mest intresseväckande studiemöjligheter och det är också här som jag 
tycker det finns mycket att fundera kring, söka efter, jämföra, diskutera, analysera och 
förändra. Jag har varit medveten om att denna närhet kan ställa till med vissa problem, 
men jag har samtidigt varit övertygad om att det gett mig en alldeles unik ingång. Det har 
gällt för mig, precis som för alla andra som studerar samhälle och människa: att vara 
reflexiv, att backa och fundera, att formulera och omformulera och att läsa och läsa igen. 
Det blir i förhållande till allt detta som jag ovan ordat om viktigt för mig att försöka 
distansera mig från rollen som undersköterska och inta en mer tydlig forskarposition i 
vilken jag kan dra nytta av mina erfarenheter utan att låta dem styra tolkningen. 
     Vad beträffar vetenskapsrådets etiska principer66 finns det inte så mycket som jag 
behöver förhålla mig till då mitt material inte springer ur exempelvis intervjuer med 
enskilda personer. Jag vill påpeka att detta material har publicerats offentligt varför det i 
någon mån kan anses som att det finns ett samtycke till användning för reflektion samt att 
jag inte studerar människorna som sådana utan det som i texterna kan ses som delar i 
diskurser. 
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2.5	Insamlingsmetod	och	urval	

Det material som har samlats in till denna studie har framförallt hittats via olika 
sökmotorer. När det gäller de SOU: er som ingår har Kungliga Bibliotekets samling för 
digitaliserade SOU: er67 använts under vilken det finns en fritextsökfunktion via 
Linköpings universitet. För att sondera terrängen har jag använt mig av ett antal olika 
sökord, nämligen följande: nattarbete, nattsköterska, nattvak, vårdbiträde+natt och 
undersköterska+natt. Vissa av dessa sökord genererade ett större antal träffar vilket 
medförde att jag fick välja ut utredningar baserade på vad de hette. Exempelvis valdes SOU 
1938:47, finansdepartementet Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m. 
avgivet av Kvinnoarbetskommittén och SOU 1922:33 – Förslag till reviderad lag om 
arbetstidens begränsning jämte utredningar rörande arbetstidslagstiftningens 
verkningar och arbetstidsförhållandena inom vissa yrken angivna av K. Socialstyrelsen 
den 29 september 1922 medan det fanns ett flertal som inte kan antas röra studiens ämne, 
som SOU 1924:31 Utredning rörande Kungl. Teaterns ekonomi och konstnärliga 
verksamhet, vilka därmed lämnades därhän. I dessa utvalda SOU: er gjordes sedan en 
ytterligare ordsökning. Här valde jag att söka lite mer brett för att få med så mycket som 
möjligt av olika utsagor, därmed valdes ordet ”natt” för sökning inom dokumenten. 
     Jag hade inledningsvis för avsikt att söka så långt tillbaka som möjligt för att reda i hur 
det diskuterats kring det förbud mot nattarbete som vi har i Sverige idag och genom detta 
se hur lika eller olika de sett ut. Det visade sig då att förbudet vad gäller nattarbete först 
bara gällde kvinnor och barn i industrin vilket gav mig ytterligare sökmöjligheter och 
föranleder att kvinnors nattarbete i industri också diskuteras i studien. Här sökte jag via 
Google för att hitta flera lagutsagor och hittade då Nationellt bibliotek för genusforskning, 
KvinnSam,68 ett arkiv för tidningen Morgonbris (en tidning för socialdemokratiska 
kvinnoförbundet). I Morgonbris återfanns en artikel som behandlar just kvinnornas 
nattarbetsförbud, denna är från 1907. 
     I sökning efter samtida material har jag dels använt mig av ovan nämnda strategi för 
sökning av SOU: er. Jag har även varit i kontakt med fackförbundet Kommunals 
utredningssektion där det tyvärr visade sig att de inte utrett nattpersonal separat. I den 
samtida delen återfinns därför mer av texter från olika tidskrifter, morgontidningar och 
medlemstidningar. Här har också ett visst mått av snöbollsurval gjorts då det via 
tidningarnas nätversioner ofta finns länkar till artiklar som rör liknande ämnen som i 
förevarande artikel. Jag har även sökt material via libris.kb.se och där använt mig av 
söktermen ”Nattarbete” under vilken jag avgränsat mig till texter på svenska.  

                                                   
67 National Library of Sweden, KB, Digitaliserade SOU: er 
68 KvinnSam, Nationellt bibliotek för genusforskning, Göteborgs Universitet  
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3. Analysavsnitt 
Här nedan har jag valt att dela upp analysavsnittet dels i en tidsmässig uppdelning som i 
enlighet med genealogisk metod startar i nutid och övergår i historisk period och dels via 
underrubriker som sorterar in analysfynden genom några specifika teman vilka blev 
tydliga under arbetets gång. I den avslutande delen resonerar jag på ett sammanfattande 
vis kring det släktskap som blivit tydligt genom analysens gång. 

3.1	Nutid	

3.1.1 Ohälsan, sömnen och nattarbetet 

Den medicinska diskursen är som allra störst i det nutida materialet och de återfinns i det 
material som utgörs av utredningar kring arbetstider, i nyhetsartiklar och 
opinionsbildande texter. Det råder mycket förvirring i att det å ena sidan hävdas att det 
inte finns några medicinska forskningsresultat som bekräftar att nattarbete skulle föra 
med sig särskilt stora risker för vissa sjukdomar och att det å andra sidan konsekvent 
rapporteras att så är fallet. Vetenskapliga studier drar åt olika håll och här syns en kamp 
om sanningsanspråken kring negativa effekter på hälsan vid nattarbete. Det är framförallt 
två forskare i Sverige som kontaktas när det finns behov av kommentarer kring 
nattarbetets effekter och risker. Båda är professorer vid Stressforskningsinstitutet. Dessa 
är de experter som antas besitta på mycket av kunskapen kring hur nattarbetet bör 
hanteras och vilka effekter, konsekvenser och faror som det kan ge upphov till. Experter 
har som funktion att befästa de sanningar som ska underbygga den sanningsregim som 
skapas kring nattarbetets effekter. Men det uppstår svårigheter då det inte anses 
tillräckligt underbyggt, eller sant, att nattarbete faktiskt är så farligt som det hittills 
ansetts. 
     Följande citat är intressant i sammanhanget. En forskare från sömnlaboratoriet vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger å ena sidan att det inte finns några 
forskningsresultat som visar att nattarbete skulle innebära högre risk för vissa sjukdomar, 
att massmedia rapporterar om sådant som man tror och å andra sidan uttalar forskaren 
också att han är ”blint troende”, en paradox i den mån att det läggs så enormt stor vikt vid 
vetenskaplighet och fakta då sanningen om nattarbetet ska mejslas fram. 

Enligt forskaren finns det idag inga medicinska forskningsresultat som visar att 
nattarbete innebär ökad risk att drabbas av sjukdomar, exempelvis 
hjärt/kärlsjukdomar, högt blodtryck, infarkter. Mycket av det vi möter i 
massmedia och rapporter baseras på det man tror. 
Det har genomförts en stor mängd cross-sectional studies […] Ingen av dessa 
studier har påvisat några samband mellan sömnstörningar och sjukdomar. 
”Men” säger han ändå, ”jag är blint troende att det (nattarbete) ger skador”. Detta 
uttalande baserar han på att det är skadligt för kroppen med störningar i den 
biologiska rytmen. Han hänvisar också till studier och rapporter som har gjorts 
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[…] Att arbeta under de timmar då kroppen går på sparlåga bör rimligtvis vara en 
hälsofara fortsätter han. Likaså att komma ned i varv för att kunna sova på 
morgonen då aktivitetskurvan är stigande.69 

Den här ambivalensen kring vad som är säkerställt och inte genomsyrar mycket av mitt 
nutida material. Ibland återfinns dubbelheten i en och samma text. Ett sådant exempel är 
fackförbundet Kommunals medlemstidnings artikel som behandlar nattarbete, sömn och 
hälsa: 

Många som jobbar natt […] oroar sig för att de ska få sämre hälsa. Men oron är 
ofta onödig […] folk inte ska oroa sig […] riskerna är mindre än många tror. 
Torbjörn Åkerstedt tar larmet om ökad risk för bröstcancer som exempel. 

– Det är bara i den grupp som arbetat natt längst, 20 år, och den gruppen är så 
liten. Har man arbetat natt 5-15 år finns det inget som tyder på ökad risk för 
bröstcancer. 

Han jämför med andra faktorer som påverkar vår hälsa: 

– Det är värre att motionera för lite, röka eller dricka för mycket alkohol.70 

Men i samma text går också att läsa: ”Det här är förstås påfrestande för kroppen. Flera 
undersökningar visar att risken för vissa sjukdomar ökar när vi jobbar natt. Det gäller till 
exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes och bröstcancer”71 Här har man inte uttryckt sig lika 
kraftfullt som i vissa av de andra texterna där nattarbetet uttalas som något väldigt farligt: 
”Nattjobb en mardröm för din hälsa” är rubriken i en artikel och här fortsätter det 
”Nattarbetet ökar […] Det gör även riskerna […] den enskilde [kan] få hälsoproblem […] 
Högt blodsocker och höga blodfetter är vanliga konsekvenser […] på sikt dessutom 
hjärtinfarkt”72 eller i en annan: ”Allt fler rön visar att arbetstider kan vara hälsofarliga […] 
några exempel på arbetstider som kan vara riskabla: […] 2. Nattarbete […] 5. Långa 
arbetspass”73, ännu en skriver: ”I många jobb går det ju inte att undvika skift- eller 
nattarbete, till exempel inom vården. Det är också där de största hälsoriskerna finns.”74, 
”Nattarbete ökar inte bara risken för hjärtkärlsjukdomar, typ-2 diabetes och utan också 
olika former av cancer, däribland bröstcancer […] ökad risk för bröstcancer hos kvinnor 
[…] Risken för att få bröstcancer ökar med 75 procent. Orsaken är ännu inte verifierad hos 

                                                   
69 Ljungström, Pia, 2004, Arbetstidsmodeller för flexibla arbetstider, en studie inom vården Västra 
Götalandsregionen. FoU i Väst/GR och Västra Götalandsregionen, Regionkansliet, s. 21 
70 Steen, Elin, 2015, ”Forskare: Små risker med att jobba natt”, Kommunalarbetaren, ka.se 
71 Steen, 2015 
72 Forsberg, Björn, 2011, ”Nattjobb en mardröm för din hälsa”, arbetarskydd.se 
73 Lundgren, Hans, 2015, ”Nya krav för att minska risker med arbetstider”, Du & Jobbet, 
Arbetsmiljötidningen 
74 Lundgren, 2015 
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människor men hos djur.”75, ”Kvinnor som jobbar natt utsätts för större hälsorisker än vad 
som varit känt hittills. […] risken för bröstcancer ökar med 50 procent vid nattarbete. 
Risken för missfall, för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet fördubblas”76 Det skrivs 
också bland annat att arbetsgivarna ska riskbedöma arbetstidens konsekvenser ur en 
hälsoaspekt och att det i sin tur kan leda till att nattarbete överhuvudtaget inte införs där 
det från början var tänkt.77 Det skrivs som ovanstående exempel illustrerar i nästan alla 
artiklar om problem med hjärta, med diabetes, bröstcancer och annat. Här framträder en 
kraftfull riskdiskurs som kräver åtgärder och som samtidigt kopplas samman med 
medicin. Riskprevention handlar här om att som individ själv förhindra att utsättas för 
dessa risker. Genom individuella val och genom kontroll av kroppen. Dels går det välja att 
inte arbeta natt och särskilt om man är kvinna eftersom riskerna för kvinnor skrivs fram 
som av allvarligare art, vilket kan ses i följande exempel; 

Siffrorna innebär att nattarbetande kvinnor då är en högriskgrupp för 
bröstcancer […] Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och 
Karolinska institutet, säger till Vårdfokus att slutsatsen av forskningsresultaten 
blir att kvinnor ska undvika att jobba natt under lång tid.78 

Och: 

Enligt en annan ny studie från University of Surrey i Storbritannien, som SVT 
rapporterar om, påverkas kvinnor starkare än män när deras dygnsrytm rubbas 
[…] Resultatet visade att effekterna av den rubbade dygnsrytmen var betydligt 
starkare hos kvinnor […] Vi kan för första gången visa att män och kvinnor 
påverkas olika av en rubbning av dygnsrytmen. En första bedömning utifrån de 
här resultaten pekar på att kvinnor kan vara mer påverkade av nattskiftsarbete än 
män, säger doktor Nayantara Santhi från universitetet.79 

Och: ”Nattarbete farligt för kvinnor – Kvinnor som arbetar nattetid utsätts för betydligt 
större hälsorisker än vad som tidigare varit känt”80 Genom de individuella valen läggs 
också ett ansvar på, i dessa fall, den kvinnliga nattarbetaren för de potentiella sjukdomar 
denne eventuellt kommer drabbas av – det vill säga ett ansvariggörande formas.81 Bauman 
menar att ”Risker och motsägelser skapas fortfarande socialt; det är bara skyldigheten och 

                                                   
75 Westin, Josefin, 2014, ”Ökad risk för nattarbetare att få bröstcancer”, Aftonbladet 
76 Nilsson, Mårten Martos, 2006a, ”Hälsorisker för kvinnor, Arbetet.se 
77 Lundgren, 2015 
78 Nestor, Linda, 2015, ”Nattarbete ökar risken för bröstcancer”, cancer.se 
79 Zetterblom, Marianne, 2016, ”Sammanhängande nattarbete bäst”, Arbetsliv, prevent.se 
80 SVT Nyheter, 2006, ”Nattarbete farligt för kvinnor”, svt.se 
81 Rose, Nikolas, 2007, The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First 
Century, New Jersey: Princeton University Press, s. 134 
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nödvändigheten att handskas med dem som individualiseras.”82 I dessa texter framträder 
just individuella val och riskprevention som ansvarsfrågor speciellt riktade mot kvinnor 
som arbetar natt. Ansvaret vilar då individuellt och inte kollektivt. 
     Kalmar Kommuns utredning kring tjänstgöringsgraden för nattarbetare i 
äldreomsorgen är inget undantag. Här återupprepas de fysiska och hälsomässiga problem 
som man antar att nattarbetet ger upphov till och här används det som ett sätt att motivera 
en övre gräns för hur hög sysselsättningsgrad en nattarbetare ska tillåtas ha. Här anges att 
”omfattande forskning” säger att nattarbete ger sömnstörningar vilka i sin tur ger ”stegrat 
blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, mag/tarmbesvär och sannolikt diabetes […] Möjligen kan 
nattarbete även bidra till uppkomst av cancer”, man anser också att ”de medicinska 
riskerna finns väl kartlagt”.83 Men här nöjer man sig inte med detta utan tar även upp 
olycksrisker, sänkt uppmärksamhetsnivå, lägre prestationsnivå, ångest och depression 
(även om man just i fallet med depression och ångest gör det tillägget att det kan vara svårt 
att upptäcka hos just nattarbetare).84 När det gäller olycksrisker menar utredarna att detta 
är särskilt viktigt att tänka på eftersom många av äldreomsorgens nattpersonal är ute och 
kör bil på nätterna, man menar att singelolyckor är som mest förekommande mellan 03:00 
och 05:00 och att risker för olyckor dessutom ökar av ensamarbete samt vid långa 
arbetspass (10-12 timmars pass, och då ska man komma ihåg att många nattarbetare i vård 
har arbetspass vilka är någonstans mellan 10 – 12 timmar långa).85 Lite längre fram i 
denna utredning framträder dock en annorlunda bild mot detta. Här har enhetschefer i 
äldreomsorgen intervjuats angående nattpersonalens hälsa och sjukfrånvaro. Här går 
bland annat att läsa att ”Det är ingen skillnad i sjukdomsfrekvens på dag och natt.”, 
”Nattpersonalen trivs och de vill jobba natt. Det är ingen större skillnad på dag och 
nattpersonal i frånvaro”, ”De är friska, inte så sjuka alls.”, ”De mår bra”, ”[de] är inte 
mycket sjuka. Dagpersonalen är sjukare”, ” Det är de som är de minst sjuka, min bästa 
grupp” och ”de är mycket nöjda och positiva”.86 Den här bilden stärks också av att de 
undersköterskor och vårdbiträden som själva kommer till tals i andra texter påpekar att de 
anser nattarbetet är att föredra framför dagarbetet. I en undersökning som refereras till i 
Kommunalarbetaren framkommer till exempel: ”Enligt den undersökningen var 
nattarbetarna ganska nöjda, och rapporterade inte särskilt mycket sömnbesvär”87 och i en 
annan står ”Undersköterskan Marie […] beskriver sig själv som en nattuggla och att det 
passar henne att arbeta natt”88, ännu ett exempel är: 
                                                   
82 Bauman, 2001, s. 61f 
83 Omsorgsförvaltningen Kalmar Kommun, 2010, Rapport angående nattjänsters sysselsättningsgrad, s.2 
84 Omsorgsförvaltningen Kalmar Kommun, 2010, s. 2ff 
85 Omsorgsförvaltningen Kalmar Kommun, 2010, s. 6 
86 Omsorgsförvaltningen Kalmar Kommun, 2010, s. 4f 
87 Steen, 2015 
88 P4 Halland, 2011, ”Nattarbete ger hälsorisker”, SR.se 
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Så kliver Gun […] in, strålande frisk och rosig om kinderna, och som besökare 
slås man av faktum: ”Shit, hon är ju piggare nio på kvällen än någon på mitt jobb 
är klockan nio på morgonen”. 

– Jag började här 1992 och har arbetat natt hela tiden, säger Gun […] Det tänker 
jag fortsätta med så länge jag kan sova bra och magen håller. 

Eva […] instämmer. Inte heller hon har några problem med att sova ut om 
dagarna. 

– Att sova när det regnar ute, finns det något skönare? Och magkatarr har jag 
bara haft under det halvår jag provade att jobba dagtid. När jag kom tillbaka till 
natten gick det över.89 

Det blir tydligt att det finns inre spänningar i diskursen om nattarbete och att det pågår en 
diskursiv kamp om sanningen. Nattarbetarna själva menar att de trivs med att arbeta natt 
och deras chefer menar att nattarbetarna inte är mer sjuka än deras dagarbetande kollegor. 
Ändå skapas här också en bild av nattarbetet som något annat. Speciellt tydligt är detta 
när det talas om arbetstider som udda, bakvända, utanför normalarbetstid och så vidare. I 
ett fall skrivs att ”nattarbetarna skapar en egen värld” och dessa nattarbetande kvinnor, 
när ”vanligt folk” slår på TV-n, går till jobbet.90 En av de texter som tar upp detta på ett 
mer ingående vis är Länsstyrelsen i Östergötlands rapport Natten är också en del av 
dygnet91 (vilken är en tillsynsrapport från oanmälda besök nattetid vid ett antal 
vårdboenden i länets samtliga kommuner under en period 2004) i vilken man bland annat 
skriver att dagpersonal på vårdboenden inte har kunskap om vad nattpersonalen har för 
arbetsuppgifter, de skriver att nattpersonal arbetar utan arbetsledning, sällan träffar 
chefer, inte fullt ut känner sig delaktiga i verksamhetens vård- och omsorgsarbete och att 
ensamarbete förekommer.92 Dessutom skriver man i rapporten att personalen ”uppskattat 
uppmärksamheten” som givits dem i och med Länsstyrelsens tillsynsbesök: ”Flera av 
personalen har påpekat att trots att de arbetat i många år, har det aldrig varit någon som 
tidigare besökt dem eller intresserat sig för deras arbete.”93 
     I relation till detta finns också en text som berättar om hur en debatt uppstått då 
Vårdförbundet kallat till ett möte som skulle hållas nattetid: ”Vårdförbundet har bjudit in 
sextio nyckelpersoner från alla Värmlands kommuner och från landstinget för att diskutera 
villkoren för de som jobbar inom vården. Hittills är det bara 15 av de 60 inbjudna som 
tackat ja till att komma.”94 I anslutning till att denna nyhet når ut till allmänheten uppstår 

                                                   
89 Nilsson, Mårten Martos, 2006b, ”De är nöjda med bakvända dygn”, arbetet.se 
90 Nilsson, 2006b 
91 Länsstyrelsen i Östergötland, Sociala enheten, 2005, ”Natten är också en del av dygnet”, Rapport 2005:3 
92 Länsstyrelsen i Östergötland, Sociala enheten, 2005, s. 4 
93 Länsstyrelsen i Östergötland, Sociala enheten, 2005, s. 11 
94 Karlsson, Inger, 2016, ”Nattligt möte skapar debatt”, SVT.se 
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alltså en debatt i vilken flera nattarbetare i vården dels finner detta tilltag som ett bra sätt 
att synliggöra hur märklig organisering kring personalmöten där nattpersonal och chefer 
skall träffas är. Några berättar i kommentarer till artikeln och TV-inslaget att deras chefer 
och kollegor som arbetar dag förväntar sig att de ska infinna sig på möten som är satta mitt 
på dagen: ”Vi brukade alltid ha våra nattmöten 19:30-21:30. De som skulle jobba kom 1,5 
timme tidigare och de andra var ju lediga men kom in ändå. Men cheferna tyckte det var 
jobbigt så nu har vi det kl 12” och ”kom ihåg dessa personalmöten som låg på dagen 
kl.13.00 o det spelade ingen roll om man jobbat natt. Där skulle man infinna sig!”95 Här 
blir det tydligt hur stark normen kring att arbete är något som är förbehållet dagens 
timmar är, när Vårdförbundet alltså vänder på den ordning som anses vara självklar 
uppstår en debatt med tillhörande TV- och nyhetsinslag i vilken också undersköterskorna 
själva påpekar att det är så de upplever det. En sjuksköterska får frågan om vad det är som 
gör att nyhetsinslaget om nattarbetare får så stort genomslag, på vilken hon svarar: ”Jag 
tror att det beror på att vi är en grupp som på sätt och vis känner sig förbisedda.”96 
     En typ av risk som bara anges vid ett tillfälle är den om våld och hot och där är det 
Kommunal som anger att vissa typer av nattarbete kan innebära en förhöjd risk för detta. 
Med tanke på hur mycket ensamarbete det är i vård nattetid är det intressant att det inte 
diskuteras i en vidare mening. Detta eftersom det samtidigt ofta i andra sammanhang 
brukar poängteras att det är just under natten som mycket våldsbrott tenderar att ske, här 
är det ändå relativt tyst om detta. Något annat som nämns i samma text är frågan om 
begränsad tillgång till barnomsorg: ”30 procent av Kommunals medlemmar [kan] inte 
arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har”97 Frågan om barnsomsorg är 
också något som debatteras i andra texter. Här blir det ibland en fråga om att det här med 
nattarbete anses vara en form av lyx. Något som en enskild arbetare väljer framför andra 
arbeten och därmed något som samhället absolut inte ska underlätta i fallet med 
barnomsorg dygnet runt. 

Att kräva barnomsorg dag och natt, för att man inte vill förändra sin arbetstid, är 
att dra det offentligas åtagande för långt och den enskilde förälderns för kort. 
Betydligt svårare blir avvägningen när nattlig omsorg står mot egen försörjning. 
Människor som arbetar inom exempelvis teatern, där så gott som alla 
föreställningar spelas kvällstid, kan förstås inte kräva att få göra sin Ofelia på 
kontorstid. […] Ska en astronaut kunna kräva barnomsorg tre månader i sträck 
för att sedan kunna vara ledig med sitt barn resten av året? Eller ska man kanske 
kräva att de föräldrar som kan ska vänta med rymdresor och nattarbeten tills 
barnen klarar sig utan offentlig omsorg?98 

                                                   
95 Karlsson, 2016 
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97 Kommunal, På Jobbet – Anställning, ”Nattarbete”, kommunal.se 
98 Kjöller, Hanne, 2012, ”Nattis: Lite får föräldrar också offra”, DN Ledare 
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Här blir individualiseringen och ansvariggörandet också tydligt då rätten till barnomsorg 
skrivs fram som en förvisso viktig princip men inte som något som ska gälla för alla 
arbeten utan är en sak som varje individ själv får ansvara för att ordna. Det lagstöd som 
finns för föräldrar handlar om att möjliggöra egen försörjning och samtidigt som samhället 
idag är ett dygnet-runt-samhälle så är det inte lika självklart att samhället ska sluta upp 
efter kontorstid. Ett dygnet-runt-samhälle kräver alltså att vissa individer arbetar även 
under nattens timmar men detta gäller inte i samma utsträckning för barnsomsorg som 
blir en förutsättning för många av de kvinnor som arbetar natt. Här blir också normen om 
arbete dagtid högst synlig. Vissa arbeten, som sjuksköterskeyrket, har dessutom treskift 
som norm i anställningsavtalet, vilket därmed inte kan väljas bort.99 Ändå diskuteras det i 
vissa texter som ett val och inte ett behov styrt av arbetskrav: 

De som tveklöst har ett behov, och inte bara ett önskemål, är ensamföräldrar som 
inte kan välja andra arbetstider […] Och med ensamförälder menar jag verkligen 
ensamma vårdnadshavare, till exempel kvinnor som inseminerats på 
storkkliniker […] Men nej, [ett behov] är det inte, om det handlar om 
nattsjuksköterskor som inte vill byta till dagskift för att de då tappar en stor del 
av OB-tillägget […]Det kan aldrig vara skattebetalarnas sak att punga ut med de 
slantarna för att en förälder inte vill ändra sitt liv bara för att hon fått barn.100 

Här blir också nattarbetande kvinnor med barnomsorgsbehov konstruerade som en last för 
skattebetalare som helt enkelt valt fel yrke trots att flera av vårdens anställningar alltså 
inte medger ett nej-tack till just nattarbete.  

3.1.2 Biologin, det naturliga och disciplineringen av kroppen 

Biologi och medicin är det som ovan beskrivet är något av det mest tydliga, det som har 
störst plats, i mycket av texterna. En stor del av det som uttalas innefattar en förgivet tagen 
uppfattning om vad som är ”normalt” och inte. Det återfinns väldigt mycket om vad som är 
naturlig och vad som är normalt, vad som är konstigt, onaturligt, udda eller fel. Något som 
kan uppmärksammas är att det påpekas att nattarbetare jobbar mot kroppens naturliga 
rytm vilken säger åt oss att sova på natten och vara vaken på dagen. Inom dessa uttryck 
återfinns också några gånger meningar om att detta också gäller för de som börjar sina 
arbetspass tidigt på morgonen. Men ingenstans skrivs det ut vad som menas med tidiga 
morgnar. 05? 06? 07? Inte heller kopplas hjärt- kärlsjukdomar ihop med dagarbetet som 
sådant. Att dagarbetet är sjukdomens orsak just på grund av de tidiga morgnarna på det 
sätt som görs med nattarbetet. Det kan i dessa sammanhang påpekas att det finns många 
diskussioner kring arbetets inverkan och påverkan på hälsa och liv i största allmänhet men 
nattarbetet plockas ständigt ut och konstrueras som särskilt farligt. Det finns också 
anledning att se till hur nattarbetet konstrueras som särskilt farligt medan det inte ägnas 
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lika mycket uppmärksamhet kring andra arbetstider som kan upplevas som påfrestande – 
delade turer som kan ge en arbetsdag med start 07:00 och slut 22:00 med en paus mitt på 
dagen eller mycket långa arbetspass som i de fall där man är på en arbetsplats hela helger. 
Det är, i min mening, väldigt intressant att fundera kring vad som ger nattarbetet denna 
särställning gentemot andra typer av arbetstider som inte följer normen. Den starka norm 
som finns kring hur vi som samhälle och människor organiserar oss kring dygnets timmar 
är en inte alltför långsökt tanke, det vill säga att det fortfarande i någon mån ses som 
dagarbetstid med vissa kvälls- eller helgpass och att merparten av arbetstiden då är förlagd 
till dag. 
     Samtidigt blir ett annat fenomen väldigt tydligt: kontrollen av den kroppsliga biologin. 
Vid nattarbete handlar det ju i enlighet med hur detta diskuteras om att vända uppochned 
på ordningen som det biologiska redan ordnat åt människan. Därför handlar mycket av 
råd och tips om hur nattarbetare ska hantera detta. En disciplinerings- och 
kontrollverksamhet i fråga om rent kroppsliga behov och drifter framträder därför genom 
dessa texter och det blir en fråga om att på bästa vis undvika det oundvikliga. En sådan 
aspekt av diskussionerna kring nattarbetet och hälsan handlar således om kost. I dessa fall 
är det experter i form av olika folkhälsoforskare, kostrådgivare och personliga tränare som 
uttalar sig. Först konstateras att ”kroppen är skapt att sova nattetid och vara aktiv under 
dagen” men eftersom nattarbetare gör tvärtom och ”rubbar dygnsrytmen” får detta ”ohälsa 
som följd” eftersom ”kroppen fungerar bättre på dagen” och då är det bäst att ”hålla de 
normala mattiderna”, det vill säga frukost på morgonen, lunch mitt på dagen och middag 
på eftermiddagen.101 Noterbart är här att mathållning framställs som av större vikt än 
sömn eftersom det av mattiderna tydligt framgår att en nattarbetare måste avbryta 
sömnen för att ha någon chans att leva efter dessa mattider. Här visar sig en paradox då 
sömn i andra texter framställs som det viktigaste verktyget för att vara hälsosam. 
     Nattarbetare riskerar bukfetma i större grad än dagarbetare och detta kan i sin tur leda 
till diabetes och dessutom kan matintag nattetid innebära att man får problem med mage 
och tarmar menar dessa experter.102 Därför är rådet att inte äta alls under natten utan här 
uttrycks att det är ”extra viktigt att reglera sina matvanor”103, att inte ge vika när kroppen 
signalerar hunger eller sug – detta ska kontrolleras eftersom det inte handlar om hunger 
utan egentligen så är det kroppens sätt att visa trötthet. I de artiklar som tar upp detta 
framträder lite olika syn på under vilka tider som det är viktigast att undvika mat. Råden 
för de tider nattfastan rekommenderas varierar mellan 02:00 till 04:00104 och 00:00 till 
06:00.105 Intressant i dessa texter är också att de som mest intensivt avråder från ätande 
                                                   
101 Brinck, Lotta, 2010, ”Så käkar du rätt på nattjobbet”, Arbetarskydd.se 
102 Brinck, 2010 
103 Helt, Carolin, 2013, ”Mat för nattarbetare”, kurera.se 
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105 Uhlin, Torbjörn, 2011, ”Rätt mat vid rätt tid för arbete i fel tid”, arbetsmiljöforskning.se 
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nattetid, som säger att hunger egentligen inte är hunger och som efterlyser kontroll och 
disciplin samtidigt säger att det är absolut nödvändigt att se till att få sin ”dygnsvila” och 
att nattarbetare ska ”lyssna på vad din kropp och hjärna säger till dig”.106 
     Samtidigt som flertalet tar upp att det är just sömnbristen som tros ligga till grund för 
alla allvarliga hälsoproblem och att den är det absolut största kroppsliga behov människor 
har så finns i en artikel i Kommunalarbetaren en lite tipsruta där nattarbetare uppmanas 
att avbryta sin sömn (vilket är en paradox i sig eftersom det samtidigt diskuteras att 
människor har svårare att sova på dagen och att det kan vara svårt att somna om efter att 
ha vaknat): ”Dagsljus på vintern: Testa att sova i två pass: Några timmar på morgonen, 
några timmar på sena eftermiddagen före nästa arbetspass. Ut och få ljus mitt på 
dagen!”107 Och i samma tipsruta återfinns denna varning angående hur kroppen reagerar 
på ljus: ”Se över ljuset på arbetsplatsen: Starkt ljus gör dig pigg, dämpat ljus gör dig 
sömnig.”108 
     Sömn är alltså i det material som är hämtat från nutid något som tar upp mycket av 
diskussionerna. Här diskuteras utifrån biologiska perspektiv om kroppens naturliga rytm, 
om den ”biologiska klockan” och om vad brist på sömn kan ställa till med för olika besvär. 
Men en del handlar också om att undersköterskor och vårdbiträden har somnat på 
arbetstid. Att de alltså inte har lyckats hålla sig vakna. Här blir återigen en expert inkallad 
för att diskutera vad det är som har hänt: ”Det biologiska behovet av vila [har] tagit 
överhanden”109 menar forskaren och säger samtidigt att på grund av att nattarbetare som 
jobbar i vård inte har rätt till rast utan endast har kortare måltidsuppehåll med ständig 
beredskap så ”fylls nattpassen av oavbrutet arbete något som inte är nyttigt”110. Men mat är 
inte alls ett lika stort biologiskt behov som sömn är för nattarbetare vilket leder forskaren 
vidare till att påpeka att det vore bättre att ta sig en tupplur då och då.111 
     I vissa av fallen beskrivs anledningen till att undersköterskorna har somnat som 
bristande psykisk och fysisk arbetsmiljö samt att de jobbat för många nätter i sträck.112 I 
något fall påpekas att det handlar om ”illojalitet och ett systematiskt sätt att lura 
arbetsgivaren”.113 Här återfinns en diskrepans mellan att å ena sidan argumentera för att 
nattarbetet är så pass påfrestande att det är näst intill omöjligt att utföra. Det diskuteras 
mycket kring att det kroppsliga tar över och att nattarbetare står under ständig sömnbrist. 
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Den biologiska klockan klämtar och människan faller i sömn då det är natt. Men å andra 
sidan blir de arbetare som somnar på arbetstid istället anklagade för att vara illojala och på 
ett systematiskt sätt genom detta försöka lura arbetsgivaren. Som att själva sömnen då 
plötsligt var ett val, ett ondsint sätt att tillskansa sig lön man inte har rätt till eftersom man 
haft fräckheten att somna. 
     Här blir också den misslyckade självdisciplineringen av kroppen tydlig då nattarbetaren 
inte lyckas ”tämja” de förmodade biologiska behov den har. Jag menar att man också kan 
se detta genom det sätt på vilket Foucault beskriver en del av disciplineringen av kroppen 
– självdisciplineringen – som en strategi tätt sammanknuten med formen för 
disciplinering. Här skapas ett sätt att bearbeta, tvinga och manipulera kroppar i en viss 
riktning. Att formulera beteenden, gester eller delar av kroppen på olika sätt genom ett 
”maktmaskineri” som, skriver Foucault, är del i en sorts ”politisk anatomi”. Det handlar 
alltså till stor del om att tämja kroppar och att därigenom också ”få grepp om andras 
kroppar” så att de blir så effektiva, snabba och utformade så som är önskvärt. Detta 
innebär till sist en disciplinering som ger fogliga kroppar och ”Disciplinen ökar kroppens 
krafter (dess nytta, från ekonomisk synpunkt) samtidigt som den minskar dem (från 
politisk synpunkt, genom att tvinga dem att lyda).”114 Detta innebär alltså att kroppar 
disciplineras att öka olika former av färdigheter samtidigt som andra dämpas och energin 
riktas åt att stödja detta underkastelseförhållande och, menar Foucault, samtidigt skapar 
denna disciplinering ”ett tvingande band mellan ökad förmåga och ökad underkastelse.”115 
För nattarbetaren är de samlade effekterna kring de föreställningar och normer som 
konstruerats kring hälsa, sömn, kost och motion i diskursen om nattarbete delar av att 
skapa denna form av disciplinering. 
     I dessa fall är också den skam som misslyckandet för med sig en del i bestraffningen. 
Nattarbetaren blir på en gång uppsagd från sitt arbete.116 Undersköterskornas fackförbund 
är också ofta noga med att understryka att nattarbetaren inte har rätt att sova på 
arbetstid.117 Och återigen kan man se att det finns en särställning vad gäller nattarbetaren 
gentemot dagarbetaren – vad sker då en dagarbetare somnar på arbetstid och hur ofta blir 
detta rubriker i tidningen. 
     I den här delen har jag diskuterat de framträdande delarna av hur kvinnors nattarbete 
diskuteras idag. Dels har jag diskuterat den kamp om sanningsanspråk som återfinns i 
texterna och att det finns en vilja att genom kunskap bevisa hur farligt nattarbetet är 
samtidigt som de vetande subjekten, experterna, inte kan belägga detta genom den 
medicinska diskursen. Jag har också diskuterat hur individualisering och ansvariggörande 
finns med som delar av hur nattarbetare ska hantera till exempel medicinska risker. 
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Biologi och kontrollen av kroppen genom disciplin och självdisciplin har jag också 
identifierat som stora delar av diskursen kring nattarbete, vilka jag också diskuterat här. 
Nedan kommer jag diskutera de framträdande delar av diskussioner kring kvinnors 
nattarbete i en historisk period.  

3.2	1900	–	1948	

3.2.1 Den sköra kvinnan 

Året är 1909 och i Sverige införs efter en internationell överenskommelse ett speciellt 
nattarbetsförbud för kvinnor. Förbudet gäller för kvinnor i industrin och omfattar sådana 
industriella företag som har 10 eller fler anställda. Förbudet kommer till som en form av 
skyddslagstiftning där det handlar om att individer inte skall utsättas för vad man anser 
som direkt hälsofarliga arbetssituationer. Man vill här särskilt skydda kvinnan. I SOU 
1946:60 beskriver man införandet av lagstiftningen som följer: 

Ifrågavarande nattarbetsförbud är främst betingat av hänsyn till kvinnornas hälsa 
och kroppskonstitution samt till familje- och hemliv liksom även det uppväxande 
släktets hälsa och omvårdnad118 

Arbetet inom industrin var vid den här tiden lönemässigt fördelaktigt för arbetare och 
kvinnor och män hade lika lön för lika arbete just här. När nattarbetsförbudet infördes 
innebar det därmed att kvinnor inom industriella yrken förfördelades och samtidigt 
försvann den konkurrens som deras närvaro där utgjorde; 

Nattarbetsförbudet fick som effekt att konkurrensen från kvinnorna minskade 
inom några industrigrenar, där de hade samma lön som männen. Det bidrog 
samtidigt till ökningen av kvinnor inom områden där de redan konkurrerade med 
varandra om låga löner.119 

I det analyserade materialet konstrueras nattarbetet återkommande som direkt 
ohälsosamt, hälsofarligt, onaturligt och det gäller särskilt det arbete som innebär en bättre 
försörjningsmöjlighet för kvinnor. Detta är något som påtalas redan innan förslaget nått 
beslut i riksdagen; 

Och bland de yrken, där kvinnor nu arbeta nattetid, förekomma relativt. stora 
löner, varigenom dessa kvinnor sättas i stånd att genom f. ö. goda 
levnadsförhållanden motverka nattarbetets skadliga inverkan. Skulle kvinnorna 
nu utestängas från dessa yrken, så skulle den redan förut hårda konkurrensen 
inom andra sämre avlönade yrken ytterligare stiga, och särskilt bleve detta helt 
säkert fallet uti hemindustrin, med dess okontrollbara, ofta större delen av natten 
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omfattande arbetstid, dess oftast dåliga arbetsförtjänst och härmed 
sammanhängande sanitära missförhållanden.120 

I kommittéerna och styrelserna som genomarbetar utredningarna och lagförslagen 
återfinns en medvetenhet om att arbetande kvinnor och deras organisationer är emot ett 
nattarbetsförbud som ska gälla enbart för kvinnor. Dessa organisationer protesterar 
högljutt och menar att detta är direkt orättvist, skadligt och till och med förnedrande för de 
arbetande kvinnor som omfattas av lagstiftningen.121 Eftersom nattarbetsförbudet också 
innefattade en regel om att kvinnor skulle vara lediga i 11 efter varandra påföljande timmar 
och att denna ledighet skulle inträffa mellan 23:00 och 05:00122 (detta är en tid som 
varierar lite i olika SOU: er, men tiden 22:00 – 05:00 eller tiden 23:00 – 05:00 är de som 
förekommer mest) innebar det samtidigt att kvinnor inte kunde arbeta i sådana yrken, 
inom vad man beskrev som industri, som hade arbetstid som startade innan 05:00 eller 
som avslutades efter 23:00. Detta påpekas också men samtidigt anges att det finns andra 
alternativ: 

Nattarbetsförbudet medför att kvinnor ej kunna användas i industrier som arbeta 
i tre skift eller i sådana industrier där arbetet måste börja före kl. 5 på morgonen. 
Genom förbudet ha kvinnorna trängts ut från vissa väl betalda yrken […] Lagen 
lägger däremot icke hinder i vägen för kvinnornas användande i nattarbete inom 
icke-industriella yrken (såsom städningsarbete, t.ex. vid spårvägarna, utbärning 
av tidningar och sjukvård, för att endast nämna några exempel).123 

     Det är intressant att detta förbud enbart skulle omfatta just industriellt arbete och att 
annat arbete som bedrevs nattetid inte inkluderades, till exempel arbete som städning eller 
sjukvårdsrelaterat arbete. Även om nattarbetet alltså ansågs vara särskilt farligt för 
kvinnor var det samtidigt inte lika farligt för alla kvinnor. I materialet kan man se att när 
det gäller sådana yrken som är att anse som kvinnoyrken är det med ens inte så farligt att 
arbeta natt. Ett sådant exempel kan ses i hembiträdesutredningens betänkande som anger 
att kvinnorna förvisso inte får arbeta mer än 48 timmar i veckan men att det inte läggs 
några hinder i vägen för helg- eller nattarbete så länge som arbetstiden inte överstiger 9 
timmar per dygn eller alltså 48 timmar i veckan.124 Dessutom anges att nattarbetsförbudet 
inte heller ska gälla för kvinnor som innehar anställningar som är att anse som av ”högre 
befattning” och att äldre ogifta kvinnor skall inneha samma ställning som män.125 Här syns 
att kvinnopositioner kan variera beroende på vilken sorts kvinnogrupp som en person 
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antas tillhöra. Kvinna är ingen enhetlig kategori utan det finns flera kvinnokategorier vilka 
också ges olika diskursiva innebörder i termer av skyddsbehov. Den äldre ogifta kvinnan 
anses till exempel inte behöva kontrolleras i samma utsträckning som den yngre och gifta 
kvinnan. Den senare måste både skyddas och kontrolleras i egenskap av framtida moder. 
Kvinnor i allmänhet konstrueras och problematiseras som sköra men den kvinna som ska 
bära framtida generationer kan inte riskera att förbrukas. 
     Motiveringen till varför just arbetarkvinnor ska omfattas lyder genomgående enligt 
uppfattningen om att det finns något annat som är kvinnors uppgift, och som de inte själva 
sätter i första hand;  

[L]agstiftningen mot kvinnors nattarbete fullföljer ett för samhället betydelsefullt 
syftemål.[…] regleringens ändamål [är] att skydda de kvinnliga arbetarnas hälsa 
samt deras förmåga att fylla sina uppgifter med hänsyn till släktets fortbestånd 
och fostran.126 

Frågan om kvinnor och nattarbete ställer till en hel del problem för de sakkunniga och 
utredarna och det är tydligt i materialet att de inte riktigt vet hur de ska angripa detta. Å 
ena sidan behovet att skydda kvinnor som på ett speciellt vis anses påverkas av arbete och 
därmed i förlängningen ett skydd av framtida generationer och nationens reproduktion. 
Och å andra sidan en medvetenhet kring att kvinnor har arbetsfrihet och ”rätt till arbete”. 
Det finns också en medvetenhet om att det här sättet att lagstifta särskilt drabbar vissa 
grupper av kvinnor mer än andra, nämligen arbetarklassens kvinnor. Men den materiella 
grunden som gör att kvinnor i de högre samhällsskikten kan ägna sig enbart åt till exempel 
barnuppfostran nämns inte utförligt i reda termer men här uttalas ändå att lagstiftningen 
medfört; ”en viss förhatlig karaktär av klasslagstiftning”127 Å ena sidan en vilja att 
kontrollera kvinnor och därmed reproduktion: 

[D]en förhoppningen, att pågående utredning angående arbetarskydd skall finna 
utvägar att hindra kvinnans alltför tidiga användning inom sådana 
verksamhetsgrenar, som kunna menligt inverka på hennes utveckling till en sund 
hemkvinna och moder.128  

Och å andra sidan en vilja att utjämna orättvisor och verka för jämställdhet: ”Denna 
bestämmelse står enligt kommitténs mening icke i överensstämmelse med nutida 
uppfattning om kvinnas rätt till arbete eller arbetsfrihet”129 I vissa av dokumenten uttrycks 
detta också: ”att jämställdhet i här berörda hänseenden måtte uppnås för män och 
kvinnor genom att nattarbete överhuvud taget i större utsträckning måtte bringas att 
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upphöra såsom en för alla parter olämplig och ohälsosam form av arbete.” [deras 
kursivering]130 
     I flera SOU: er återfinns diskussioner om hur frågan om lagstiftning ska hanteras i 
förhållande till kvinnors och mäns arbete. Det finns, som jag tidigare nämnt, en 
medvetenhet kring den då innevarande lagstiftningen som en form av klasslagstiftning. 
Men utredare och sakkunniga har också blivit uppmärksammade, delvis genom flera 
kvinnoorganisationer, på att lagstiftningen är orättvis mot kvinnor. I SOU 1938:47 står till 
exempel: ”Numera torde genom tillkomsten av arbetstidslagstiftningen och kvinnornas 
större deltagande i de fackliga organisationerna samt den allmänna tendensen, stödd av 
arbetarskyddslagens bestämmelse att i möjligaste grad inskränka nattarbetet för alla 
arbetare”131 eller i SOU 1946:60: ”Vi ha den uppfattningen, att en skärpning av lagen 
därhän, att den omfattar alla arbetare, oavsett kön, skulle vara den bästa lösningen”.132 I 
SOU 1938:47 finns dessutom meningar som ”[a]rbetsförhållanden äro för manliga och 
kvinnliga arbetare inom industrien likartade”133 samtidigt som det resoneras kring de 
besvär som lagstiftningen ansågs ha gett upphov till vad gäller konkurrens på 
arbetsmarknaden, att den utgjorde ett ”irritationsmoment” och att ett utvidgande av 
förbudet till att gälla även mindre företag ytterligare skulle komma att skärpa de 
förhållanden i konkurrens mellan manligt och kvinnligt arbete som redan sågs som ett 
faktum. Ändå upphävs inte nattarbetsförbudet för kvinnor. Ett allmänt förbud mot 
nattarbete kom först 1962134 och att behålla denna särlagstiftning motiveras med att 
internationella överenskommelser inte kan brytas och ytterligare motiveringar här som 
tidigare är att ”visst slag av sysselsättning finnes medföra synnerlig fara för olycksfall eller 
vara för kvinna synnerligen ansträngande eller hälsofarligt.”135 I ett fall jämförs det också 
med andra länders förhållanden och där konstateras bland annat att i Danmark anses att 
”dylikt arbete är skadligt för arbetare av båda könen. Ett allmänt förbud mot nattarbete 
har därför föreslagits.”136  Och trots denna medvetenhet fortsätter alltså särbehandlingen, 
intressant nog även vad gäller sjukvård om det bedrivs i industriell regi: ”Vidare skulle 
kvinnlig sjukvårdspersonal […] i industriella företag komma att inbegripas under 
förbudet. I den mån sådan personal vore erforderlig nattetid, måste denna utgöras av 
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manlig personal”137 vilket är något av en paradox i sammanhanget då nattarbetet inte 
verkar utgöra ett problem i övrig sjukvård. 
     Eftersom detta samtidigt med industrialisering var en tid för nations- och 
välfärdsbyggande fanns flera föreställningar om vilken som var kollektivets samhälleliga 
uppgift. Detta kollektiv är tätt sammanflätat med vilken som anses vara en persons 
könstillhörighet och är därmed olika för män och kvinnor. För kvinnor handlade mycket 
om att föda och fostra barn. Nira Yuval Davis menar att när det gäller just nationalistiska 
tankegångar i förhållande till stat och politik utkristalliseras vissa diskurser kring hur 
nationens intressen avgör kontrollen av kvinnors reproduktion och hur många eller få barn 
som kvinnor bör föda. Detta handlar, enligt Yuval Davis, inte om varje kvinna som individ 
utan om kvinnan som del i det kollektiv som samtidigt avgör en nations framtid. 
Kontrollen över kvinnors reproduktion avgör därmed, i dessa diskurser, till stor del 
huruvida en nation ska falla eller blomstra.138 
     Sammantaget kan man konstatera att kvinnornas främsta uppgift i samhället är en 
annan än att arbeta och att arbete, i den mån det förstås som något som sker utanför det 
egna hemmet, är något som kommer i andra hand. För även om det i enlighet med 
utsagorna kring kvinnors yrken går bra att städa så måste hon till varje pris skyddas från 
det manliga arbetet inom industrin. Frågan är också vad man i utredningarna menar med 
”industri”. I diskussioner om nattarbetsförbudet benämns nämligen de allra flesta 
yrkesgrenar som just industrier; textilindustrin, hemindustrin, industri i kontinuerlig drift 
och så vidare. I de flesta fall verkar det gälla sådana yrken och arbetsplatser som är del av 
järn- och metallindustrin. Det står att: ”den intensiva rationaliseringen inom industrin 
orsakade jäktet och tröttheten nedbryter kvinnornas hälsa i förtid, vilket även ur 
samhällssynpunkt sett innebär en hotande fara”139 och: ”kvinnas användande i visst slag av 
sysselsättning finnes medföra synnerlig fara för olycksfall eller vara för kvinna synnerligen 
ansträngande eller hälsofarligt”140 och slutligen att man måste finna: ”åtgärder för 
bevarande av den kvinnliga ungdomen, särskilt landsbygdens, åt hemmen samt för skydd 
mot de faror till hälsa och livsinriktning som arbetet inom vissa industrier medförde”141  
     Det verkar alltså vara en fråga om att hälsofaran ansågs vara störst för just kvinnor, 
barn kunde nämligen ersätta dem vid arbete under nätter; 
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Efter nattarbetsförbudets genomförande försökte man en tid att behålla 
kvinnorna vid skärmaskinerna genom att under nattskiftet ersätta dem med 
minderåriga manliga arbetare.142 

Nattarbetande kvinnor i sjukvård återfinns inte särskilt mycket alls i dokumenten mer än 
att det påpekas att nattarbete förekommer där som en del av det arbete som får anses gå 
under allmänhetens behov. För nattarbetet ställer medicinalstyrelsen i SOU 1922:33 upp 
följande rekommendation: 

De önskemål, vilka i förevarande avseende synas medicinalstyrelsen böra 
uppställas beträffande ordnandet av sjukvårdspersonalens arbete, äro i huvudsak 
följande: […] 
4. Användes sköterska, elev eller biträde till vakning, bör denna ej utsträckas över 
längre tid än 10 timmar i följd, och skall hon omedelbarligen efter avslutad 
vakning vara fri från arbete hela påföljande dag. Under denna skall hon beredas 
tillfälle till ostörd vila i tyst beläget rum. 
5. Personal, som fullgör vakning, bör icke åläggas att vaka mer än högst sex nätter 
i följd, efter vilken tid avbrott bör göras med minst en natts vila. 
[…]personal, som fullgör vakning, erhåller lämplig måltid under natten samt 
övriga måltider på sådana tider, att den nödiga vilan ej avbrytes av dessa.143  

I förhållande till hur stort utrymme kvinnors nattarbete i industrin får och hur lite 
kvinnors nattarbete i vård upptar uppkommer frågan om vad det är som är specifikt med 
det arbete som utförs i industrin. I grunden verkar alltså ligga att kvinnor utgör en 
byggsten i det bygge som utgör samhällets eller nationens fortlevnad, hennes arbete i 
industri eller liknande yrkesgrenar är ett direkt hot mot samhällets fortsatta utveckling och 
fortskridande då hon inte enbart koncentrerar sig på barnafödande, på uppfostran, 
omsorg. Detta tillhör den nationalistiska diskursen som jag nämnde ovan, vilken då 
innebär ”maintaining and enlarging the population of the national collectivity as vital for 
the national interest”.144 Det som uppfattas som det naturligt kvinnliga ses inte heller som 
arbete, det ses som en inneboende egenskap, en kroppslig funktion. Foucault skriver: 

[I] alla samhällen är kroppen hårt trängd av olika former för makt som utsätter 
den för tvång, förbud och förpliktelser […] Dessa metoder, som möjliggör en 
minutiös kontroll av kroppens verksamheter, som vidmakthåller en ständig 
behärskning av dess krafter och påtvingar dem en förening av foglighet och nytta, 
utgör vad man skulle kunna kalla ’disciplin’.145 
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I fallet med kvinnor och arbete, och specifikt för den här studien nattabetande kvinnor, 
kan man se att en egen sorts disciplinering av kvinnans kropp framträder. Det är i 
egenskap av moder som hon syns, det är i egenskap av moder som hennes kropp påtvingas 
denna foglighet, nyttan är just detta, moderskapet och kontrollen av henne har som slutlig 
effekt en lagstiftning genom vilken endast det naturliga kan anses vara acceptabelt för 
henne att ägna sig åt. Detta är inte bara hennes naturligt givna uppgift utan även hennes 
skyldighet. Det är nämligen så man motiverar lagstiftningen kring kvinnornas arbete 
under graviditet och efter en förlossning; 

[…] varje kvinna skall — oavsett verksamhetens art — i samband med 
havandeskap äga utan särskild behovsprövning åtnjuta sex veckors ledighet före 
barnsbörd samt i allmänhet vara skyldig att avhålla sig från arbetet under de sex 
första veckorna efter barnsbörden.146 

Intressant nog med alla de diskussioner om hur förfärligt det är för hälsa och samhälle 
med det kvinnliga nattarbetet återfinns följande meningar också i ett av dokumenten: 

Riksdagen har särskilt framhållit, att de nattjänstgörande assistentsköterskorna 
hade ett betydande ansvar […] Den omständigheten, att de tidvis fullgöra 
nattjänst, kan icke i och för sig anses innebära en särskild ansvarsställning, som 
bör föranleda högre löneställning.147 

Å ena sidan framhålles här att det är ett betydande ansvar att inneha nattjänstgöring och 
att detta särskilt påtalats i riksdagen men å andra sidan anses inte detta betydande ansvar 
samtidigt innebära att en monetär ersättning skall ges till dessa kvinnor. Så arbete under 
sämre villkor, med en av utredare, kommittéer och sakkunniga rejält framskriven risk för 
hälsa och också den syn som innebär ett betydande ansvar ska inte ge bättre betalt. 
Ansvarsbörda brukar ju annars innebära en motivering för högre lön men det gäller alltså 
inte för dessa nattarbetande assistentsköterskor. 

3.2.2 Ohälsan, sömnen och nattarbetet 

Nattarbetet konstrueras i dessa diskurser som något farligt och kvinnor som särskilt 
utsatta vid nattarbete. Detta konstateras om och om igen genom att man på olika vis 
uttrycker sig om dess fara för hälsan men det uttrycks också som något som inte är 
”naturligt”; ”Nattarbetet måste i regel anses som en i och för sig onaturlig och osund 
arbetsform”148 I dessa sammanhang är det en mycket tydlig uppdelning mellan natt- och 
dagarbete. De är dikotomier som i diskursiv mening placeras enligt dag/natt, bra/dåligt, 
sund/osund, hälsosam/ohälsosam, normalt/onormalt och naturlig/onaturlig. 
Meningskonstruktionen placerar här nattarbetaren som en avvikande, osund och sjuklig 
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individ samtidigt som dagarbetaren förstås som normal, naturlig, sund och åtminstone 
mindre sjuklig. 
     Här motiveras också mycket av det nattarbete som inte omfattas av förbudet med att 
allmänhetens behov får betraktas som av större vikt än den enskilde arbetarens behov. 

Med hänsyn till de olägenheter, som nattarbetet otvivelaktigt medför är det ett 
allmänt önskemål, att det begränsas […] Som skäl för nattarbete uppställes i den 
föreslagna bestämmelsen jämväl det villkoret, att arbetet skall vara betingat av 
allmänhetens behov.149 

Men sen blir det knepigt för det finns i kommitténs mening inte något svar på vad som 
skall ingå i allmänhetens behov. Några yrkesgrenar som anges är ”trafikföretag av olika 
slag, post, telegraf och telefon, hotell, restauranger och kaféer, apotek, sjukhus, gas-, 
elektricitets- och vattenledningsverk [och] vissa tidningstryckerier”150 Men samtidigt 
poängteras: ”Att uttömmande angiva vad som skall innefattas under uttrycken »arbetets 
natur», »allmänhetens behov» eller »annan särskild omständighet» är omöjlig”151 
     I SOU 1948:51 som behandlar treskiftsarbetare och tunnelarbetare finns en bilaga som 
på ett mycket detaljerat vis går igenom varenda vrå av skift- och nattarbetets effekter och 
de problem som anses följa med det. Denna bilaga bjuder på ett flertal utsagor om och 
kring nattarbetet och det blir tydligt hur det refereras till som ett problem som behöver 
hanteras. Man vet bara inte hur. Nilsson menar att problematiseringen av ett område 
syftar till reformering, till intervention som sedan leder fram till olika former av 
lösningar.152 Experterna framträder på området som en del i makt-vetande, som objektiva 
sanningssägare – deras objektiva kunskaper används som grund till hur man bör uppfatta 
nattarbetet för kvinnor. Nattarbetet problematiseras, man intervenerar och lagstadgar 
kring det och befäster samtidigt kvinnors kroppar i fältet kring medicin som sköra, mindre 
starka – lösningen är att avlägsna kvinnan från nattarbetet. Samtidigt framträder de 
”naturliga” egenskaper som genomsyrar en kvinnas kropp – omsorgen om andra, 
omsorgen om hemmet, omsorgen om nationens fort- och överlevnad, genom vård eller 
genom hemarbetet, som osynliga. Dessa naturligt grundade egenskaper ses inte som något 
som är i behov att problematisera, eftersom det är just naturligt. 
     Ännu något intresseväckande i denna bilaga är att man i sin iver att bevisa att nattarbete 
inte är bra undersöker hur produktionen skiljer sig mellan dag- och nattskiften. Här 
kommer man fram till att det inte går att säga att produktionen skulle vara sämre under 
natten än under dagen trots att man går så långt som att titta på hur produktionen ser ut 
timme för timme. Här mäter utredarna även skillnaden mellan mäns och kvinnors 
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påverkan av nattarbete i förhållande till produktion och finner där att det inte finns någon 
skillnad – vid kontinuerligt nattarbete blir produktionen något sämre men vid 
diskontinuerligt nattarbete syns inga skillnader alls. Vidare undersöks hur det ser ut med 
olycksfallsfrekvensen under dag respektive natt och finner där en lägre olycksfallsfrekvens 
under natt än under dag. Ännu något som mäts är hur många fel som begås av 
nattarbetare och när på dygnet som dessa fel sker. Det första som man kommer fram till är 
att det begås en mängd fler fel under nattskiftet än under dagskiftet och då riktar man sig 
mot att se vid vilken tid som de fel som begås är mest förekommande. Detta visar sig vara 
mellan klockan 01:00 och 04:00 med en topp vid 03:00. När detta sedan jämförs med 
dagarbetsskiftets felkurva ser utredarna att den följer samma linje. De flesta fel begås alltså 
under dagskiftet mellan klockan 13:00 och 16:00, med en topp vid 15:00. Detta resonerar 
utredarna inte nämnvärt kring utan konstaterar bara att det är allmänt känt att människor 
är som tröttast mellan klockan 01 och 04.153 Genom denna detaljerade undersökning 
framträder från de sakkunnigas sida en vilja till och önskan om kunskap. Kunskapen är 
alldeles nödvändig för att kunna kontrollera nattarbetet och nattarbetets effekter – makten 
att kontrollera ligger här i kunskapen om de negativa effekterna. 
     Materialet visar också att nattarbetarna själva inte i särskilt stor utsträckning får 
utrymme att med tyngd uttala sig om vad de anser vara det mest besvärliga eller krävande 
med nattarbete. När de tillfrågas svarar de enligt dokumenten att de känner ”trötthet”, 
”olust”, ”dåsighet”, ”apati”, ”oföretagsamhet”, ”håglöshet”, ”nervositet”, ”retlighet”, 
”grinighet”, ”tyngdkänsla i huvudet”, ”huvudvärk” och ”besvär från ögonen” och att detta 
sammantaget ses som en effekt av att få för lite sömn. Men angående detta är utredarna 
inte helt säkra utan skriver; ”Den frågan uppställer sig då om det finns några stöd för att 
otillräcklig eller på annat sätt otillfredsställande sömn kan orsaka besvär av den art 
skiftarbetarna klaga över.”154 
     Utredarna går sedan vidare och skriver att detta måste utredas på ett objektivt sätt för 
att ha någon tyngd eftersom man redan har konstaterat att ”Den subjektiva uppfattningen 
[…] är i vetenskapliga sammanhang av mycket ringa värde”155 Och ”Emellertid äro 
subjektiva vittnesmål, om än aldrig så vältaliga, i detta sammanhang av föga värde, om de 
icke kunna verifieras med hjälp av objektiva undersökningsmetoder.”156 Återigen blir 
kunskapsanspråken tydliga då de som erfarenhetsmässigt besitter en levd kunskap kring 
nattarbetet misstänkliggörs eller skrivs fram som förmodat osann. Expertkunskaper 
inhämtas då det är vetenskapen som anses besitta den sanna kunskapen – sanningen om 
nattarbetets effekter. Expertkunskap är vetenskaplig sanning, levd erfarenhetsbaserad 
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kunskap är potentiellt osann eller åtminstone av ringa värde i dessa sammanhang. Att det 
förekommer en kamp kring sanningsanspråk här är väldigt tydligt och det är också, som 
sagt, tydligt vem som antas kunna uttala sig om sanningen – experterna. 
     Frågan om sömnen är också något som utredarna har mycket funderingar kring och 
som diskuteras flitigt på ett flertal sätt. Dels skriver de om hur länge det är bäst att sova, 
var man ska sova, när på dygnet det är mest fördelaktigt och dels varför det inte är bra att 
sova på dagen. Det konstateras att lite mindre än 8 timmar är en genomsnittlig längd på 
sömnen hos vuxna människor och att nattarbetande kvinnor enligt egen utsago i snitt 
sover 5 timmar per dygn. Men detta tror undersökningens utredare inte på utan skriver att 
kvinnorna nog överskattade sovtiden eftersom de var rädda att bli av med sina arbeten och 
”befarade att [nattarbetet] genom utredningens resultat skulle kunna komma att 
förbjudas.”157 I fallet med sömnen är man så noggrann och intresserad av att nå fram till 
sanningen om nattarbetets effekter att man utför djurförsök, undersöker en mängd olika 
bostäder för att ta reda på under vilka omständigheter som nattarbetarna sover – det 
utförs alltså bullerundersökningar i vilka man söker reda ut vad som egentligen utgör de 
högsta ljudmässiga störningarna. I ett fall är utredarna så vidsynta att de kopplar ihop den 
begränsade möjligheten till sömn med att andra familjemedlemmar är vakna när 
nattarbetaren ska sova och att det, särskilt med tanke på trångboddhet, utgör ett av de 
största bekymmer man har att hantera. Här citeras också en Dr Hayhurst som genom 
”Women’s Bureau” 1928 gjort en undersökning i USA; 

»Om alla i ett hushåll arbetade på natten och sovo på dagen skulle störningarna 
ej vara så stora. Men när lunchen skall lagas åt skolbarn och andra kunna 
förhållandena endast jämföras med hur det skulle te sig, om ett hushåll stördes 
varje natt mellan klockan ett och två för måltider och av att folk kommer och går 
hela natten.»158 

Kvinnors sömn tillmäts hög vikt i många av utredarnas uttalanden och kvinnor anses i 
gruppen arbetare ha sämre förhållanden än männen. Dels handlar det om att de ser ett 
problem i att hon inte får tillräckligt med sömn efter arbete, dag-, kväll- som nattskift och 
här hänvisas till en undersökning som gjordes i Finland: ”undersökningen, som 
behandlade bostadsförhållandena, utvisade en höggradig trångboddhet […] att 
nattarbeterskorna i genomsnitt voro mer trångbodda än övriga arbetare” samt att ”ännu 
mer än för andra arbeterskor är det för nattarbeterskan av vikt att hava tillgång till ett rum, 
där hon ostörd kan sova”159. 
     Sömnbristen anses också bero på att kvinnorna även har ett hem och/eller en familj att 
ta hand om och det konstateras att ”I många fall måste nämligen husmodern stiga upp 
mycket tidigt följande morgon […] för att iordningställa den frukost, som skall medhavas 
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av övriga familjemedlemmar […] Sömnen blir alltså absolut otillräcklig för den arbetande 
kvinnan”160 Det finns alltså en oro här även för den skift- och nattarbetande mannens 
hustru och hennes sömn. I en längre passage som behandlar sömn och 
bostadsförhållanden skriver utredarna: 

Sociala sedvanor och regler spela en betydande roll för skiftarbetare liksom alla 
andra människogrupper. För skiftarbetarhustrun spelar den gamla 
föreställningen om mannens och kvinnans arbetsområden kanske större roll än 
för andra kategorier. I stora delar av landet anses det fortfarande, att en man icke 
kan befatta sig med matlagning, städning o. dyl. Det är långt ifrån ovanligt, att 
husmodern går upp klockan 3 på natten för att rusta ut sin man till arbetet, trots 
att det bara är fråga om kaffe för förtäring i hemmet och smörgås och mjölk i 
matsäcken. Detta medför många gånger att husmodern blir alldeles utarbetad. 
»Jag tror att skiftet varit besvärligare för mig än för honom många gånger», sade 
en skiftarbetarhustru. »När barnen var små skulle jag ge bröstet klockan 1, 
klockan 3 skulle mannen upp och rustas ut, sen skulle skolbarnen upp i 6—7-
tiden. Jag kunde ju sedan inte lägga mig och sova på dagen som han.»161 

Det påpekas också i dessa sammanhang att det får anses som att nattarbetet nog är mer 
ansträngande än dagarbete och att hälsan påverkas av ”ständiga omställningar i kroppens 
funktioner”162, ”oregelbundna måltider”163, ”förlust av solljuset”164 samt att ”tröttheten 
efter nattarbete är troligen större än efter dagarbete av samma slag”165. 
Vidare kommer klassfrågan upp igen när utredarna ser till bostadsförhållanden, sömn och 
möjligheten att försörja sig på den lön som nattarbetet ger. De skriver: 

Många nattarbetare med liten lön och stor familj äro nämligen tvungna att skaffa 
sig extra förvärvsarbete. Så bränner nattarbetaren sitt ljus i båda ändar och 
hälsan och prestationsförmågan måste minska detta desto snabbare som 
näringsförhållandena ofta äro otillfredsställande.»166 

Och: 

Arbetaren, som skall vila på dagen, kan ej som den mera välbärgade dra sig 
tillbaka till ett lugnt, svalt rum som mörklagts för middagssömnen, utan vilan 
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måste t. o. m. ofta sökas i familjens enda bostadsutrymme, där alla husliga 
göromål och ofta även yrkesarbete samtidigt måste fortgå.167 

Här konstateras att sömnen för nattarbetare inte är tillräcklig, de är utmattade och trötta 
”vilket framför allt tillskrives nödtvånget att sova vid denna ovanliga tid på dygnet”168 och 
att det anses som att ”sömnen före midnatt är den bästa”169 samt att nattsömn ger bättre 
återhämtning än sömn på dagen. Här menar utredarna att detta, att sova på dagen under 
mindre väl passande bostadsförhållanden, utgör ett stort problem och behöver vara det 
som blir av central betydelse för hur problemet med nattarbetares hälsa ur medicinsk 
synpunkt ska hanteras. Några av de experter som uttalat sig menar att det inte alls behöver 
betyda att nattarbetare får sämre sömn utan att de mycket väl kan tillgodogöra sig den vila 
som anses behövas och på det svarar utredningen: 

Mot ett uttalande […] att »dagsömnen är lika vederkvickande som nattsömnen 
under förutsättning att sömnkurvan sjunker lika långt under medvetandets 
tröskel» framhålles att detta för den som känner till de verkliga förhållandena 
bland arbetarna, närmast verkar akademisk ironi.170 

Här är det tydligt att det finns en sanningsregim som är mer betrodd än någon alternativ 
sådan och att det inte är möjligt att andra sätt att leva än det som är norm kan vara 
tillfredsställande ur en hälsomässig synpunkt, utan de menar att ”nattarbete, alltså att göra 
natt till dag, är onaturligt”171 och det verkar de allra flesta vara överens om även om det 
finns några citeringar i texterna som ger en annan bild: ”de arbeterskor, som uppgivit sig 
hava för vana att sova regelbundet flera timmar efter avslutat nattarbete, i regel haft god 
hälsa och förklarat sig väl fördra nattvaket.”172 Det är i detta sammanhang som utredarna 
också uttrycker funderingar kring hur omgivningen ska kunna tystas på ett sådant sätt att 
nattarbetarnas sömn inte blir störd och de anger att det runt dagarbetare finns lagstöd för 
när på kvällen det ska vara tyst men att samma lagstöd inte finns för just nattarbetare: 
”Översikt av hithörande svenska lagstiftning visar, att samhället, som är så beroende av 
sina nattarbetare, lämnat dem som måste söka sin sömn under dagen utan 
tillfredsställande lagligt skydd mot de buller som störa deras sömn”.173 
     Diskussioner kring hälsa och medicin är många och långa i vissa av dessa dokument. 
Nattarbete är farligt men det räcker inte att bara konstatera det utan att ha på fötterna. 
Därför vänder man sig till vetenskapen och vill där utredningsvägen söka stöd för alla de 
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risker som man föreställer sig att nattarbete medför. Delvis verkar detta komma som en 
effekt av att man ville utöka förbudet något och att det pågick samtidiga diskussioner om 
att även män borde ingå i skyddslagstiftningen och att det då från 
arbetsgivarorganisationer påpekades att ”det icke vore vetenskapligt utrett, att nattarbete 
[…] vore förenat med några faror ur medicinsk synpunkt”.174 Det finns innan 1939 alltså en 
inlämnad förfrågan om att Statens institut för folkhälsan skulle undersöka hur nattarbetet 
påverkade den ”mänskliga organismen”175 men detta menade man att kriget satte stopp för 
och man återtog sedan utredningsarbetet under 1942.  I samband med detta börjar också 
diskussioner om huruvida det inte vore bäst att alla nattarbetare genomgick regelbundna 
läkarkontroller, för att på detta vis se till deras hälsa, ta fart. Här vill man blanda in både 
arbetsinspektionen och arbetsrådet för att se till så att ”arbetstagarna icke genom 
nattarbetet utsättas för ohälsa eller överansträngning.”176 Här blir kampen om sanningen 
tydlig igen då det finns olika viljor och olika sanningsanspråk som vill få inflytande. Dels är 
det arbetsgivare som inte vill att nattarbetet skall vara farligt och så finns från statligt håll 
genom utredare en välfärdsstatlig vilja att skydda kvinnor från nattarbete och främja 
nationens reproduktion och överlevnad och till sist nattarbetande kvinnor själva som vill 
behålla sina jobb och därmed säkra sin försörjning vilken i flera fall är relativt sett hög på 
natten. 
     Om och om igen påtalas de ”medicinska skäl” som ska vara anledningen till att kvinnor 
anses lida mer av nattarbete än män men det är få som konkretiserar vilka dessa 
medicinska skäl är. I ett fall hänvisas till en undersökning som gjorts i Finland där det visat 
sig att magsjukdomar har en övervikt bland nattarbetande kvinnor. Vilka magsjukdomar 
specificeras inte. Det som framskrivs är istället argument av typen: ”Kommittén synes icke 
heller ha åberopat rent medicinska skäl för sin ståndpunkt men framhåller, att ett 
beständigt nattarbete, även om det är av relativt kort varaktighet, givetvis måste medföra 
menliga följder i hygieniskt avseende”177 och: 

[D]et blir möjligt att säkert bedöma de besvär som förekomma […] först då man 
på ett objektivt sätt kan registrera och mäta de förändringar i organismen som 
uppstå till följd av sömnbrist […] Sammanfattningsvis kan om dessa försök sägas, 
att de ej givit några som helst signifikativa resultat beträffande 
kroppstemperatur, puls, blodtryck samt blodets och urinens sammansättning.178 

I detta sammanhang blir också arbetstidsförkortningen (till 8-timmars arbetsdag) som 
genomfördes 1919 intressant ur nattarbetssynpunkt. I diskussioner kring 
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arbetstidsförkortningen anges anledningen vara att det är alldeles för slitsamt att arbeta 
långa pass och att det följer mycket arbetsrelaterade skador och yrkessjukdomar på grund 
av de långa arbetsdagarna: ”motivering för 8-timmarslagen: »Kravet på arbetstidens 
förkortning torde till en början väsentligen ha varit grundat på den uppfattningen, att 
arbetet genom sin långvarighet förorsakade överansträngning och yrkessjukdomar”179 
Detta verkar dock inte i samma utsträckning gälla för nattarbetarnas arbetspass. Samtidigt 
som man anser att nattarbete är oerhört mycket mer påfrestande ses det ändå som rimligt 
att ha 10-12 timmars arbetspass för just denna grupp. Förhållandet med alla de besvär som 
nattarbetet antas ge upphov till ger alltså inte kortare pass vid nattarbete än vid dagarbete. 
Här återfinns därmed en paradox i diskursen. Arbetstidsförkortningen innebar 8 timmars 
arbetsdag istället för 10-12, ibland upp till 15 timmar vilket alltså är nattarbetarnas 
arbetstid. 10- 12 timmar anses ge upphov till överansträngning och yrkessjukdomar och 
det är därför arbetstidsförkortningen genomförs. Nattarbetare står dock kvar på samma 
längd vad gäller arbetspassen. 
     I denna del har jag diskuterat hur nattarbetsförbudet för kvinnor motiverades då det 
infördes. Jag har visat hur föreställningar om kvinnors kroppar varit framträdande 
samtidigt som också föreställningar om kvinnligt och manligt arbete gett upphov till 
skyddslagstiftning i fallet med kvinnor i industri men inte när det gäller kvinnor i sådana 
yrken som kan betraktas som rena kvinnoyrken. Jag har vidare diskuterat hur kvinnors 
plikt att föda och fostra barn framträder som en del i ett nationsbyggande. Här verkar 
disciplineringen av kvinnors kroppar gynnande för moderskapet. Jag har visat att 
sanningen om nattarbetets effekter söks här nästan uteslutande hos läkare och forskare 
medan nattarbetarnas egna erfarenheter skrivs fram som potentiellt osanna. Sömnen och 
dess koppling till hälsa har också varit framträdande delar av det historiska materialet och 
detta har jag också diskuterat i denna del. Nedan kommer jag nu rekapitulera det som 
släktskapsmässigt framträtt i ovanstående analys. 

3.3	Släktskapet	framträder	

Hur diskursen kring nattarbetande kvinnor ser ut idag kan spåras tillbaka till hur 
diskursen såg ut kring nattarbetande kvinnor under första hälften av 1900-talet. Det finns 
många likheter i hur nattarbetet problematiseras men det finns också skillnader. 
Framförallt blir det tydligt att speciellt kvinnors nattarbete fortfarande idag ses som något 
farligt även om det här sker mindre specifikt uttalat. Problematiseringar och lösningar 
vilar på delvis olika konstruktioner men har ändå många liktydiga argument. Samtidens 
nattarbetsdiskurs innehåller framförallt medikaliserade, individualiserade risker och 
valfrihetsargument samtidigt som en självdisciplinerande kontroll av kroppen skrivs fram. 
Medan det i det historiska materialet framförallt handlar om att skydda kvinnor och 
samtidigt även framtida generationer. Disciplinering av kroppen handlar här om att i så 
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stor utsträckning som möjligt foga in kollektivet kvinnor i moderskapet och uppfostrandet 
av barn men det är i båda fallen en disciplinering av kroppen som blir tydlig. I samtiden 
skall den nattarbetande kvinnan genom kontroll av matintag, sömn, ljus och motion 
undvika de risker som nattarbetet för med sig om hon alls väljer att arbeta natt medan det i 
det historiska materialet mest handlar om att hindra kvinnor från att arbeta i andra yrken 
än de som kan ses som rena kvinnoyrken. 
     Experterna har en framträdande roll både i det nutida materialet och i det historiska. 
Det handlar om att hitta sanningen om nattarbetets effekter och genom kunskap belägga 
och befästa kunskapen som sann. Det går att se en lite annorlunda framtoning i samtiden 
vad gäller vem som har rätt att uttala sig gentemot 1900-talets första hälft. I det historiska 
materialet misstänkliggörs och läggs nattarbetande kvinnors egna erfarenheter fram som 
ovetenskapliga och därmed av ringa värde, den läggs i relation till de experter som får tala, 
fram som opålitliga. Sanningen ligger framförallt i objektiva, vetenskapliga 
undersökningar på medicinsk grund. I samtiden finns undersköterskorna och 
vårdbiträden själva med i större utsträckning även om det även här framförallt är 
företagshälsovården, sömnforskare och stressforskare som får figurera då sanningen om 
nattarbetets effekter ska skrivas fram.  
     I samtiden framträder kampen om sanningen som en kamp i första hand mellan olika 
typer av vetenskapliga resultat. Det finns en tydlig vetenskaplig ambivalens här och olika 
forskare lägger fram olika sanningsanspråk – ibland syns även denna ambivalens hos en 
och samma forskare men det handlar här precis om i historien mycket om medicinsk 
kunskap. För sanningen och kampen om denna i det historiska materialet gäller att det 
mer handlar om ett sökande efter kunskapen som ska ge svaren på och viljan att besitta 
denna kunskap som är sann. 
     Om materialet jämförs rakt av kan man se att nattarbete fortfarande ses som mer farligt 
ur en hälsoaspekt för kvinnor. Kvinnor är mer sköra än män. Kvinnor löper större risk för 
arbetsrelaterad ohälsa i form av hjärt- kärlsjukdomar, bröstcancer, diabetes och 
magsjukdomar vid nattarbete. En skillnad är att diskussionerna i det nutida materialet 
som sagt är mer implicita, då texterna handlar om eller riktas mot kvinnor som arbetar 
natt i vård medan det historiska materialet är mer specifikt och uttalat. Men motiveringen 
till varför det är viktigt att skydda kvinnor som återfinns i det historiska materialet, det vill 
säga med anledning av moderskapet är inte något som ligger kvar i samtiden. Den 
medicinska diskursen finns men motiveras annorlunda och bär mer prägel av 
individualisering. 
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4. Avslutande diskussion 
Syftet med den här studien var att studera nattarbete för kvinnor med ett särskilt fokus på 
undersköterskor och vårdbiträden och undersöka och problematisera dagens syn på och 
föreställningar kring nattarbete och nattarbetare. Dessutom var syftet att se hur 
nattarbetet diskuterats, vem som har diskuterat det, vad som tas upp samt vilken syn på 
nattarbete som kan utläsas av detta. Vad har varit avgörande för de beslut som tagits och 
hur ser släktskapet till den allmänna, offentliga, debatten ut idag. Jag har undersökt det 
kvinnliga nattarbetets genealogi och de föreställningar och sanningar som etableras kring 
nattarbetet och nattarbetande kvinnor. Det visade sig att gruppen undersköterskor och 
vårdbiträden som arbetar natt är relativt osynlig i dokument från 1900-talets första hälft 
medan de blir mer synliga i nutid. 
     Här kommer jag diskutera mina resultat i förhållande till de begrepp och teorier som jag 
tidigare presenterat och använt i analysen och jag avslutar med att resonera kring 
möjligheter till vidare forskning samt ger korta och sammanfattande svar på de 
frågeställningar som presenterats i inledningen. 

4.1	Problematiseringen:	nattarbetande	kvinnor	som	sköra	subjekt	

Genomgående gäller att nattarbetet som sådant angrips som ett problem. Kvinnors 
nattarbete är utsatt för en mycket specifik form av problematisering och den vilar på 
antaganden om kvinnors medicinska skörhet vilket blir extra synligt i det historiska 
materialet. De medicinska föreställningar som formulerades som antaganden om kvinnors 
kroppar och om nattarbetet för dem, vilka man ämnade undersöka i 1900-1950-talets 
Sverige lever kvar och syns i det nutida materialet men här är diskussionerna mer 
övergripande, det vill säga: kvinnor pekas på ett tydligare sätt mer specifikt ut i historien 
medan det är mer implicit i nutiden då hälsorisker med emfas lyfts fram i material riktat 
mot eller som handlar om vårdbiträden och undersköterskor180 vilka är kvinnodominerade 
yrken. I nutiden pekas kvinnor också ut181 men inte exakt så tydligt som historiskt. 
     Industrialiseringen i Sverige gav delvis andra arbetsbetingelser än som tidigare varit 
gällande och samtidigt som arbetstidsförkortningen infördes blev också arbetstider och 
arbetets effekter på hälsan föremål för politiskt intresse.182 Kvinnors arbete utanför 
hemmen, som i industrin, var förhållandevis nytt (även om kvinnor alltid arbetat) och 
skapade samtidigt som omvandlingen av arbetstider ett intresse och just ett 
problematiserande. Som Nilsson tolkar Foucault menar han att en problematisering sker 
då handlingar eller praktiker ifrågasätts till exempel till följd av en kris och att detta sedan 
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genererar olika former av lösningar.183 Omvandlingen av arbetets form och av arbetstider 
ser jag som en möjlig sådan. 
     Problematiseringen av nattarbete och nattarbetande kvinnor genom medikalisering 
producerar en ständig ström av nya vetenskapliga undersökningar som samtidigt som de 
är sanningssökande också presenterar vetande subjekt i form av experter som läkare eller 
sömn- och stressforskare vilka kommer med sanningsanspråk. Även nattarbetande 
kvinnor framträder här som sköra subjekt vilka är särskilt utsatta för de faror som 
nattarbetet anses föra med sig. När nattarbetet under början av 1900-talet artikuleras som 
farligt, som en risk och som ett hot mot dels familjen och dels nationens framväxt skapas 
och produceras sanningar baserade på uppfattningar om den ”mänskliga organismen”. 
Här är sökandet efter sanningen mer uttalat och även om det föreligger en uppfattning om 
vad som konstituerar den mänskliga organismen och dess behov är alltså sökandet efter 
sanningen och greppet om vetandet mer uttalat. I samtiden heter det istället ”biologiska 
behov” och sanningsregimen kring vad de biologiska behoven innebär är mer fastlagda. 
Föreställningarna ses som självklara, oföränderliga, fasta och av naturen givna. Dessa 
föreställningar om kroppens biologi är samtidigt normskapande men befinner sig också i 
en växelverkan: biologin kräver att människan är vaken på dagen och sover på natten, som 
resultat är samhället organiserat runt dagens timmar. Men normer fixerar också mänskligt 
beteende i den mån att de utan att ifrågasättas många gånger efterlevs. I texten ”De är 
nöjda med bakvända dygn”184 som analyserats i denna studie blir detta extra tydligt då det 
skrivs ut att en kvinna som arbetar natt verkar piggare på kvällen än textförfattarens 
kollegor är på morgonen. Det vill säga, dagsnormen och föreställningar om hur kraftigt 
biologi egentligen styr människor ifrågasätts inte i särskilt stor utsträckning i 
nattarbetsdiskursen. 
     Nattarbetet konstruerades och problematiserades alltså under tidigt 1900-tal som 
särskilt farligt för kvinnor och grunden för hur det resonerades och argumenterades låg 
mycket i för-givet-tagna uppfattningar om kvinnors samhälleliga plikter och om kvinnors 
kroppar och vad de förmodades klara av. Nattarbetsdiskursen struktureras fortfarande 
delvis efter dessa antaganden men med skillnaden att det inte finns andra specifikt 
kvinnliga plikter som är av mer brådskande karaktär, som moderskapet och uppfostringen. 
Idag hamnar dessa argument istället inom en mer allmän individualiserad hälsodiskurs 
som går ut på att varje enskild individ skall leva på ett så hälsosamt vis som möjligt. Det 
gäller att forma beteende, kropp och liv så att risker för olika sjukdomar minimeras. 
Hälsodiskuren har också genom detta en självdisciplinerande effekt och verkar på så vis att 
människor känner skam och får dåligt samvete om de inte kan leva upp till de 
föreställningar som formas inom den.185 Hälsodiskursen för med sig en mängd 
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förväntningar och genomsyrar mycket av det moderna samhället. Den blir synlig också i de 
utsagor som handlar om hur nattarbetande kvinnor bör äta och ställs samtidigt mot andra 
vanor som ligger som förväntningar på alla människor – rökning, motion och alkoholintag. 
Tillsammans med en uttalad riskdiskurs som benämner alla risker med nattarbete som 
hjärt-kärlsjukdomar, bröstcancer, diabetes och magsjukdomar som experterna lyfter fram 
men inte kan bevisa framstår det kvinnliga nattarbetet som extra farligt, riskfyllt och 
problematiskt. Den vetenskapliga sanningen lyfts med hjälp av medicinska 
undersökningar fram som det ultimata vetandet och inverkar i många av dokumenten som 
ett sätt att legitimera det som experterna har bestämt måste vara sant. Det verkar inte gå 
att beteckna nattarbetets särart just på grund av att det utförs nattetid och är obekvämt av 
den anledningen att samhället i övrigt är organiserat runt dagen utan att blanda in 
medicinska och fysiologiska faktorer. Någon måste helt enkelt ha fått en hjärt-kärlsjukdom 
annars kan det inte vara jobbigt eller besvärligt. Här blir det tydligt att den mest betydande 
föreställningen, sanningen om människors kroppar och hur de påverkas av arbete finns att 
hämta hos medicinen, den som har rätt att uttala sig är den som sitter på den föreställda 
medicinska kunskapen. Som Nilsson skriver poängterade Foucault också att vetandet om 
kroppen och hur den tros stå under speciella fysiologiska lagar är något som tenderar att 
genomsyra mycket av den kunskap som produceras.186 Men att inget är så stabilt att det 
går att med säkerhet känna sig själv eller andra baserat på dessa föreställningar. Men den 
vikt som idag i än högre utsträckning läggs vid detta, vid biologiska och fysiologiska 
betingelser, är väldigt framträdande i mitt material och verkar också i högre grad gälla för 
kvinnor som arbetar natt. 
     Självdisciplineringen är starkt påverkad av den här typen av tänkande och som jag visat 
skapas en form för och ett sätt att forma och bearbeta kroppar så att de utformas i en viss 
riktning. Det handlar för nattarbetaren i nutiden om att leva efter ett relativt strikt schema 
för sömn och matintag vilken också samtidigt är baserat på dagarbetsnormen. 
Nattarbetaren ska i detta hänseende inte skapa en egen rutin utan leva som om hon 
arbetade på dagen genom att äta enligt samma sorts schema som en person som arbetar 
dag gör, nattarbetaren skall avbryta sin sömn för att vara ute i solljuset187 och motionera 
och infinna sig på möten som planeras in under dagtid.188 Detta innebär alltså att 
nattarbetarnas kroppar disciplineras att öka den färdighet som har att göra med vakenhet 
nattetid och samtidigt dämpa sådant som hunger under natten och här riktas energin åt att 
stödja den norm som är upprättad runt dag och natt där dag är aktivitet och natt är 
passivitet. I det nutida materialet är det alltså en fråga om en särskilt individualiserad och 
hälsofrämjande kroppslig disciplin som i dessa texter riktas mot och genom kvinnor som 
arbetar natt – varje enskild person bär ansvar att själv se till att minimera risker och för 
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sjukdomar genom val av yrke och arbetstid samt genom till exempel kost och motion. En 
skillnad mot hur diskursen ser ut bakåt där det är en kollektiv kroppslig disciplinering 
riktad mot moderskap och nationsfrämjande via barnafödande och uppfostran. Kvinnorna 
hade ett betydande ansvar för nationens blomstrande och det formuleras då som statens 
ansvar att se till att kvinnorna kan uppfylla sina uppgifter för nationens framtids skull.189 
     Så denna disciplin återfinns också under 1900-talets första hälft men är som sagt mer 
inriktad på att skapa fogliga kvinnokroppar som producerar barn och främjar 
nationsbyggandet.190 Där blir den politiska inringning framträdande vilken delar upp olika 
former av nytta för män och kvinnor; den nytta som ligger i att män arbetar och kvinnor 
fostrar vilka båda bär drag av produktionskraft genom det tvångssystem som moderskapet 
innebär här. Det vill säga att kvinnans förmodat naturligt givna egenskaper som utmynnar 
i en särskild lagstiftning kring kvinnors nattarbete. Detta innebär dock inte att det inte 
innehåller paradoxer. För samtidigt som moderskapet, uppfostran och omsorg föranleder 
en särlagstiftning är det också tystare runt de yrken som innebär nattarbete men som inte 
ses som rent manliga. Det lagstiftningen alltså innebär och så som den motiveras; att 
främja moderskap och skydd av kvinnor, gäller enbart i förhållande till de yrken som ses 
som manliga. Det finns inte samma skyddsargument i förhållande till exempelvis 
hembiträden vilka står utanför den här typen av lagstiftning. Detta gäller också för kvinnor 
i vård som även de är en grupp som står utanför lagstiftningen men här motiveras det 
istället med det behov som allmänheten har, vilka då alltså får gå före. De yrken som kan 
kopplas till rena kvinnoyrken, det vill säga i den mån som vissa arbetsuppgifter också 
knyts till föreställningar om kön omfattas eller diskuteras inte alls. De syns överhuvudtaget 
inte i diskussioner som har att göra med det skyddsbehov som kvinnor anses ha. 
     Jag har identifierat ett flertal paradoxer i diskurserna. En sådan paradox som uppträder 
är då nattarbetande kvinnor i vård under 1900-talets första hälft lyfts fram som personer 
med ett betydande ansvar just genom att de arbetar natt. Detta uttalas specifikt i 
riksdagen, och i sammanhanget med de långa utredningar kring nattarbetande kvinnors 
hälsa och sömn samtidigt inte av den anledningen anses föranleda högre ekonomisk 
ersättning. I förhållande till andra yrkesgrupper i vård brukar ansvarsbörda särskilt 
motivera just högre ersättning men det gäller alltså inte här.  
     Sömnens och matens vikt för människor och speciellt nattarbetande personer är ett 
annat område där en paradox uppstår. Å ena sidan understryker flera av de experter som 
uttalar sig kring sömn och kost hur viktigt det är att nattarbetare får sin dygnsvila medan 
de å andra sidan uppmanar nattarbetarna att avbryta sömnen för att gå på promenader 
eller för att äta. Å ena sidan skall nattarbetaren lyssna till vad kroppen ”säger” men å andra 
sidan skall denne reglera och kontrollera matintag nattetid, även om kroppen genom 
hunger eller sug alltså ”säger” att nattarbetaren ska äta. Återigen, nattarbetaren skall foga 
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in sig i dagarbetsnormen och skall därmed inte upprätta en egen rutin, utan leva som om 
hon arbetade dag.  
     Ännu något som återkommer i mitt material är kampen om sanningen.191 Det handlar 
om vem som anses har rätt att uttala sig om nattarbetet och vad som är möjligt att säga om 
effekterna av det i dessa sammanhang. Det medicinska vetandet och dess experter bär 
rätten att ange vad som händer med den mänskliga organismen eller vad de biologiska 
behoven innebär i förhållande till nattarbete. Diskursen styrs här av dem men när kvinnor 
som undersköterskor själva uttalar sig framträder en annan bild som utmanar den 
sanningsregim som sedan 1900-talets början varit dominerande. Makt-vetande-
konfigurationen192 kan här ses som att medicinsk vetenskap ger förutsättningarna till 
kontroll av och härskarmöjligheter kring nattarbetarna. Maktrelationer verkar på så sätt 
att nattarbetarna själva ofta saknar rätt att uttala sig – vara sanningsbärare inom 
diskursen kring nattarbete. 
     Det är väldigt tydligt hur föreställningar om dag- och nattarbete är uppdelade enligt 
dikotomier. Som Hall skriver är innebörd av termer beroende av relationer mellan och till 
andra termer. Att vi kan förstå vad natt är för att det är annorlunda och motsatt dag.193 
Natt ställs genomgående tillsammans med ord som ohälsosamt, osunt, onormalt, udda, 
dåligt, farligt och onaturligt och står då mot dagarbetet som motsats vilket föranleder ord 
som hälsosamt, sunt, normalt, bra, säkert och naturligt. Meningskonstruktionen gör att 
nattarbetaren framställs som en avvikande, osund och sjuklig samtidigt som den som 
arbetar dag förstås som normal, naturlig, sund och mer hälsosam. 
     Undersköterskor och vårdbiträden som arbetar natt är marginaliserade i det 
analyserade material som är hämtat från 1900-talets första hälft och detta gäller även för 
nutiden. En skillnad är dock att de i nutiden får större utrymme att uttala sig även om 
sanningsbärarna fortsatt är experter på det medicinska området. I Länsstyrelsens rapport 
skrivs detta också ut. Undersköterskor och vårdbiträden som arbetar natt berättar att det 
aldrig varit någon som besökt dem på nätterna eller undersökt och intervjuat dem om 
deras arbete och arbetssituation, de berättar att de inte känner sig delaktiga i 
verksamheten och att de arbetar frånkopplat från arbetsledning. Detta är ett av få ställen 
där detta alls adresseras. Samtidigt utreder inte fackförbundet Kommunal gruppen separat 
och de saknas till stora delar i den forskning som görs. Berättelsen om nattarbetande 
kvinnor i vård är således något som inte inkluderar just dem som det berättas om. 

                                                   
191 Foucault, 1997 
192 Foucault, 2003 (1975) 
193 Hall, 1992, s. 187 
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4.1.1 Besvarande av frågeställningar 

Här sammanfattar jag nu kort de resultat som är svar på mina, för studien formulerade, 
frågeställningar. Detta gör jag för att på ett avslutande vis tydliggöra de resultat som 
framkommit i analysen. 

Vilka diskurser kan identifieras i de nutida och historiska dokumenten, 
diskussionerna/debatterna kring nattarbetet? 

De diskurser som framförallt framträder i det nutida materialet är en riskdiskurs där olika 
former av risker skrivs fram som potentiella hot. Det handlar om risker ur ett medicinskt 
perspektiv och kvinnor som speciellt mottagliga för vissa typer av sjukdomar. En annan är 
en hälsodiskurs vilken innehåller resonemang kring kost, motion och sömn och som 
samtidigt är individualiserad på så sätt att varje individ genom personlig riskprevention 
skall lära sig att kontrollera kroppen. 
     I det historiska materialet framträder även här en riskdiskurs men där är det mer en 
fråga om kollektiva risker som har att göra med moderskapets funktion i 
nationsbyggandet, det vill säga, kvinnors nattarbete riskerar att innebära att de inte skulle 
kunna hantera sina plikter som mödrar och uppfostrare vilket i sig är en risk för nationens 
framväxt. Här presenteras också riskerna mer uttalat som särskilt stora för kvinnor i mer 
manligt kodade yrken. Hälsodiskursen i det historiska materialet är också det framförallt 
riktat mot att främja moderskap och att skydda sköra kvinnor från att slitas ut  
Hur problematiseras nattarbete i de olika tidsperioderna generellt och 
specifikt för kvinnor? 

Nattarbetet problematiseras genomgående som något farligt som är i behov av olika 
former av lösningar både ur en hälsoaspekt men också som ett hot mot familjen, nationen 
och den enskilda individen. Kvinnor anses som särskilt utsatta för de risker som 
nattarbetet anses medföra och det historiska materialet, som pekar ut kvinnor mer 
specifikt, handlar det ofta om att skydda denna sköra person till förmån för kollektivet. I 
nutiden, där det sker mer implicit, skrivs olika sjukdomar fram som potentiella hot för 
nattarbetare och kvinnor som särskilt utsatta. 

Hur har nattarbetande kvinnor, med särskilt fokus på undersköterskor och 
vårdbiträden, konstruerats som subjekt genom diskursen kring nattarbete? 

Nattarbetande kvinnor träder i diskursen som nattarbete genom ett dikotomiserande 
språk fram som avvikande, onormala, osunda, udda och sköra. För undersköterskor och 
vårdbiträden träder en relativt liten bild fram och den handlar framförallt om att de genom 
att de arbetar natt befinner sig utanför normen och genom detta är avvikande. De 
framträder också som just marginaliserade i vissa fall då det adresseras att de inte har 
särskilt mycket kontakt ens med sin egen arbetsledning eller att det poängteras att de 
aldrig ens haft arbetsplatsbesök. I det historiska materialet är de näst intill osynliga medan 
de framträder mer i det nutida. Här identifieras inre spänningar och en diskursiv kamp 
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blir synlig då sanningen om dessa nattarbetare skall mejslas fram; när de själva talar 
presenteras en bild som gör gällande att de är nöjda, friska, pigga och trivs med sitt arbete 
medan den av experter framträdande bilden handlar om sjuka individer som somnar på 
arbetstid med anledning av att biologiska behov tagit över. Nattarbetande kvinnor 
framträder generellt genom detta som just mycket sköra även om det i det nutida 
materialet sker mer implicit än i det historiska där det är mer specifikt. 
4.1.2 Förslag på vidare forskning 

Eftersom det genom denna studie ytterligare tydliggörs att nattarbetande kvinnor i vård 
och omsorg är relativt marginaliserade återfinns en mängd utvecklings- och 
studiemöjligheter. Framförallt skulle intervju- eller observationsstudier av vad det innebär 
att arbeta natt i vården skulle kunna genomföras. Dels ur ett arbetsmässigt perspektiv men 
också ur ett socialt perspektiv där familje- och relationsmässiga faktorer inbegrips genom 
att sätta nattarbete i relation till den norm som utgörs av ett samhälle som till stora delar 
är organiserat kring att människor arbetar på dagen, sover på natten och är lediga på 
helger och andra röda dagar. Intressant vore också att sätta de hälsomässiga faktorer som 
anses vara av särskild fara för nattarbetare i relation till andra socioekonomiska faktorer – 
kan till exempel eventuell dålig hälsa ha att göra med andra faktorer än just det faktum att 
individer arbetar på natten. 

4.1.3 Metoddiskussion 

Eftersom genealogin är en metod som inte har särskilt noga utkristalliserade 
tillvägagångssätt eller en bestämd mängd verktyg och alltså är relativt öppen och vad som 
skulle kunna kallas fri blir flera olika sätt att hantera den möjliga men det kan också 
innebära vissa svårigheter i till exempel avgränsningar av tid. Detta har jag löst genom att 
jag begränsade tidsrymden inom vilken material hämtades från. Det historiska materialet 
begränsades till första delen av 1900-talet med anledning av att detta var en tid då många 
samhälleliga och arbetsmässiga förändringar skedde – så som utvecklad industrialisering 
och arbetstidsförkortning. Jag har försökt vara så genomskinlig som möjligt för att på så 
vis möjliggöra för en läsare att själv studera det material som föreligger denna studie. Mitt 
material är tryckt och publicerat material som finns offentligt tillgängligt. Jag har 
dessutom resonerat kring de avgränsningar jag gjort och genom detta presenterat en sorts 
ram för den tolkning som gjorts. Ändock ska understrykas att jag anser att det i alla 
kvalitativa sammanhang handlar om just tolkningar. Samtidigt vill jag understryka att jag 
inte söker efter sanningen om nattarbetet utan ser till det som sägs om nattarbetet – jag är 
intresserad av det sagda. 
     Frågan är om andra metoder skulle ha kunnat vara fruktbara för en studie som denna. 
Jag tror inte att det skulle vara omöjligt men jag vill ändå hävda att genealogin har gjort 
det möjligt att synliggöra vissa språkliga regelbundenheter som följt med från då till nu 
och genom dessa också vissa praktiker. Det andra metoder skulle kunna göra är att 
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utveckla eller ta in ytterligare perspektiv, ett par av dessa nämner jag ovan i de förslag på 
vidare forskning som görs. 

4.2	Sammanfattning	

Nattarbetande kvinnor har historiskt sett varit föremål för en särlagstiftning som innebar 
att kvinnor inte tilläts arbeta natt i industrier med tio anställda eller fler. Detta 
motiverades delvis med att kvinnor ansågs ha ett speciellt skyddsbehov. 
     Den här studiens syfte var att studera dagens syn på och föreställningar kring 
nattarbetande kvinnor med ett speciellt fokus på undersköterskor och vårdbiträden. För 
att kunna historisera fenomenet användes en genealogisk metod och dessutom användes 
diskursanalys. Jag använder mig av ett Foucauldianskt angreppssätt och plockar därmed 
delar av och begrepp ur hans teoretiska arbeten. Begrepp som använts har varit makt – 
vetande, problematisering, disciplinering och just diskurs. 
     Mitt material är uppdelat på två tidsperioder, dels nutid och dels 1900-talets första 
hälft, denna avgränsning gjordes delvis för att göra mängden material överskådligt men 
också för att bakåt kunna spåra de föreställningar och sanningar som kan ses i nutiden. 
Materialet delas inte in i en hierarkisk ordning eftersom jag ser det som att alla typer av 
dokument representerar vetande och gör sanningsanspråk om nattarbetet. Mitt intresse 
ligger vid det sagda och jag vill härigenom se till vilka föreställningar som formas och vilka 
sanningar som etableras kring fenomenet. 
     Analysen visar att de mest framträdande diskurserna i materialet är dels en 
hälsodiskurs i vilken kost, motion, sömn och sjukdomar kopplas till den nattarbetande 
individen. I det samtida materialet handlar det i första hand om att kontrollera de 
biologiska behov som anses finnas hos människan och genom detta leva ett så hälsosamt 
liv som möjligt och att genom detta undvika olika former av sjukdomar. Valen som görs 
genom detta kommer sedan att avgöra hälsotillståndet. Det handlar således om 
riskprevention. I det historiska materialet är denna hälsodiskurs formad dels utifrån vad 
som anses komma ur den mänskliga organismen och dels i specifikt uttalade kopplingar 
till kvinnors kroppar som medel för moderskap och uppfostran av familj men här finns 
också en koppling till nationsbyggandet. 
     Riskdiskursen är även den framträdande i både det historiska och det samtida 
materialet. Risker kopplas samman med hälsa och sjukdom i samtiden och med 
moderskap under 1900-talets första hälft.  
Kvinnor framträder genom diskursen kring nattarbete som sköra subjekt, väldigt uttalat i 
det historiska materialet där det skrivs ut att nattarbetet i industrin är allt för 
ansträngande för kvinnor. Här blir det arbete som kvinnor generellt kopplas samman med 
(sådant som hushålls- eller omsorgsarbete) inte alls i samma utsträckning problematiserat 
som risker för kvinnors hälsa trots att även det utförs nattetid. I samtiden går att se att 
detta sätt att se på kvinnors nattarbete hänger kvar då det i dokumenten ofta framställs 
som att kvinnor är särskilt mottagliga för olika typer av sjukdomar som anses vara en 
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effekt av att arbeta på natten. I en anknytande del till analysen redovisar jag sedan på ett 
sammanfattande vis hur släktskapet ser ut. 
     Jag avslutar denna studie med att resonera dels kring ovan nämnda resultat och dels 
genom att reflektera kring möjligheter till vidare forskning. Jag ser att en möjlighet skulle 
kunna vara att göra intervju- och observationsstudier för att undersöka arbetsbetingelser 
men också att sätta eventuella hälsomässiga forskningsresultat i förhållande 
socioekonomiska faktorer. 
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