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Abstract 

Åkerblom, Emma. (2012). Testing a smartphone application for registration the circadian 

rhythm among professional drivers working a two-shift – a descriptive study. Faculty of 

Health and Occupational studies. University of Gävle.  

The aim in this study was to describe how the circadian rhythms or more precise timing of 

eating and sleep is among shift working professional drivers at the Swedish transport 

company Skogsåkarna i Mellansverige AB. Additionally a pilot-testing was done to test a new 

data collection method by use of a smartphone application. The study used a mixed method 

approach to collect data by using a smartphone application, two questionnaires and an 

interview. The results showed that the drivers slept less hours then recommended and that two 

of the five drivers self reported badly sleep quality.  In average the drivers ate five meals 

during the night and slept four sleeps during the day. In general the drivers estimated their 

health as being good, even though they almost never practiced any physical activity. The 

smartphone application was a simple method to use to obtain data about the circadian rhythm 

among drivers. Still the application needs some further development and improvements to be 

a complete and useful method.  

 

Keywords: Shift work, circadian rhythm, health, sleep, driver, smartphone application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Åkerblom, Emma. (2012). Test av telefonapplikation för att registrera dygnsrytm hos 

yrkesförare med tvåskift – en beskrivande studie. Akademin för hälsa och arbetsliv. 

Högskolan i Gävle.  

Syftet med den här undersökningen var att studera skiftesarbetande yrkeschaufförers 

dygnsrytm i ätande, sömn och arbete. Ett delsyfte med studien var att göra en pilottestning av 

en ny datainsamlingsmetod som var en ’smartphone’ (’smart telefon’) applikation. I studien 

ingick självskattning av stress, koncentrationsproblem och måltidsupplevelser. Fem 

yrkesförare anställda av transportföretaget Skogsåkarna i Mellansverige AB valdes ut för att 

delta i studien och där deras dygnsrytm beskrivits. Utöver självrapproterade data i telefonen 

har data samlats in via intervju och frågeformulär. Resultatet av studien visade på att de 

deltagande förarna i snitt sov för lite per registrerat dygn, där förarna sov sex timmar och tio 

minuter per registrerat dygn och rekommendationerna är att vuxna människor ska sova minst 

sju timmar per nattsömn. Två av de fem förarna skattade också att de hade sömnbesvär. Alla 

förarna skattade sig uppleva stress under arbetstid men de skattade sig knappt ha några 

problem med koncentrationen under arbetstid. Det går inte att dra några slutsatser om 

sömnproblem och upplevd stress påverkar körsäkerheten. Överlag skattade förarna sin hälsa 

varandes bra trots att de knappt var fysiskt aktiva. I snitt arbetade förarna 11 timmar och 23 

minuter per dag, vilket är mer än vad arbetstidslagen godkänner. ’Smartphone’ applikationen 

var en fungerande metod för att samla in data om förares dygnsrytm, men den behöver 

förbättras inför ett fortsatt användande då flera delar i applikationen inte var färdigutvecklade. 

Det som kan konstateras efter att ha gjort den här studien är att flera undersökningar behöver 

genomföras på yrkesgruppen transportarbetare då de är extra utsatta för att drabbas av det 

metabola syndromet (MetS).  

Nyckelord: Skiftarbete, dygnsrytm, yrkesförare, sömn, hälsa, smartphone applikation 

(telefonapplikation).  

  



 

 

 

Förord 

Den här studien är ett delprojekt till forskarna Maria Lennernäs och Maria Nybergs projekt I 

Tid och Otid som handlar om att studera skiftesarbetande yrkesförare, kabinanställda och 

industriarbetares måltider och måltidsmiljöer. I den här undersökningen har en pilottestning 

gjorts av en ny datainsamlingsmetod som är en nyframtagen ’smartphone’(’smart telefon’) 

applikation. Applikationen kommer sedan att användas i det större projektet I Tid och Otid. 

Det är också på initiativ av transportföretaget Skogsåkarna i Mellansverige AB´s Miljö- och 

kvalitetschef Mathias Persson som den här studien genomförts. Skogsåkarna är ett 

transportföretag med ca 4500 anställda som arbetar med skogslogistik där de bland annat 

transporterar virke och flis. Skogsåkarna arbetar runt om i hela Mellansverige och är stora i 

Dalarna och Gävleborg.  

 

Ett stort tack vill också utbringas till de deltagande yrkesförare som har ställt upp i den här 

studien och som har anpassat sina arbetsdagar så att studien har kunnat genomföras. Det har 

varit intressant att få en inblick i hur er arbetssituation är.  

 

 

Emma Åkerblom 

Gävle, 2012-05-30 
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1. INTRODUKTION 
Dagligen framförs transportlastbilar på våra svenska vägar. Den tunga trafiken kan 

ofta ses som trafikfarlig och transportarbetare är en yrkesgrupp som är mycket utsatt 

för arbetsskador och olyckor (1), (2). Vad är grunden till att de här olyckorna sker? 

Tidigare forskning som har gjorts på yrkesförare har undersökt lyft- och 

lastningssäkerhet och ergonomi, men ingen har ägnats åt att undersöka hur 

transportarbetare upplever sig vara tillfredställda på arbetet och möjliga faktorer som 

kan påverka trafiksäkerheten. Då det inte finns tillräckligt med forskning inom 

området transportarbete, dygnsrytm och säkerhet har den här studien valt att 

undersöka hur rytmen i sömn, ätande och arbete ser ut hos yrkesförare samt hur de 

upplever stress och koncentrationsproblem under arbetstid.  

1.1 Inledning 
Ett av de 11 folkhälsomålen, som är framtagna av regeringen, är nummer fyra Hälsa i 

arbetslivet vilket innebär att den arbetsrelaterade ohälsan ska minskas (3). Regeringens 

proposition från 2002 (4) s.59 tar upp beslutsfattande mål om målområdet vilket lyder: 

Den nationella arbetslivspolitikens mål är ett bra arbetsliv med väl fungerande 

arbetsvillkor. En god och utvecklande arbetsmiljö, kunskap och kompetens i arbetslivet, en 

arbetsrättspolitik som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet, ett arbetsliv som präglas av 

mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering samt arbetsfred och lönebildning i samhällsekonomisk 

balans ger tillsammans en god grund för tillväxt, sysselsättning och ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

På så sätt skapas också ett arbetsliv där den enskilde individen känner trygghet och tillfredsställelse 

och därmed har bättre möjlighet att bibehålla hälsan.  

Folkhälsoinstitutet menar på att det är viktigt att arbetstagare ska må bra på sina arbetsplatser 

samt att det ska vara en arena som arbetar hälsofrämjande (5). I regeringens proposition från 

2007 (3) s.66 står det att:  

Arbetsplatsen är den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom och skador. Den 

är även en bas för förebyggande insatser som förutom direkt arbetsrelaterade faktorer 

även omfattar hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor. Därmed skapas nya och bättre 

förutsättningar att förstå och beakta de ur hälsosynpunkt viktiga samband som finns 

mellan arbete, hem och fritid, t.ex. samband mellan organisationsform, stress och 

rökvanor. 
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För att arbetsplatserna i Sverige ska hålla en god nivå och arbeta hälsofrämjande har en 

arbetsmiljölag tagits fram. Arbetsmiljölagens intention är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även åstadkomma en god arbetsmiljö (6).  

Om statliga organ som folkhälsoinstitutet och arbetsmiljöverket nu arbetar för att främja hälsa 

bland arbetstagare i Sverige, hur ser det då ut bland skiftarbetare som vi vet sedan tidigare 

forskning har en ökad risk för att drabbas av ohälsa (7)? 

1.2 Definitioner  

Den här studien behandlar ämnen som hälsa, skiftarbete och arbetstidslag för 

transportarbetare och för att öka förståelsen för varje ämne ges definitioner för varje använt 

begrepp.  

1.2.1 Hälsa 

Definitionen av hälsa i den här studien har grundats på WHO:s deklaration från 

Sundsvallskonferensen 1991 där begreppet hälsa ses som en process. Hälsa är inte ett statiskt 

tillstånd utan en föränderlig process som hela tiden behöver underhållas. Dessutom ses hälsa 

som en resurs som vi kan använda oss av för att nå de mål vi har i livet. Hälsa ses också som 

en upplevelse där vi genom upplevd hälsa kan nå välbefinnande i livet (8). Hälsa kan också 

ses utifrån en ekologisk ansats där både vårt fysiska och psykiska välmående påverkar vår 

upplevda hälsa. Mår vi bra i kroppen men ej i själen anses det svårt att känna upplevd hälsa 

(9). Hälsobegreppet används ur ett patogent och ett salutogent perspektiv, där folkhälsoarbete 

kan utgöra prevention av ohälsa eller promotion av hälsa (9). En del i den här studien är att ta 

reda på hur den självupplevda hälsan är bland yrkesförare.  

1.2.2 Skiftarbete 

Då studiens målgrupp är skiftesarbetande yrkeschaufförer kommer definition av skiftarbete att 

beskrivas. Skiftarbete är ett samlingsnamn för de som har oregelbunden eller udda arbetstid, 

vilket huvudsakligen delas in i två vanligförekommande undergrupper: Traditionellt 

skiftarbete, där två eller tre skiftlag kontinuerligt avlöser varandra på bestämda tider, och 

Schemalagd arbetstid, som är en något mer flexibel variant av skift som vanligtvis kallas för 

turlista eller vaktschema. Turlistearbetare är vanligast förekommande inom transportyrket och 

servicesektorn men också inom vissa vårdyrken (10). Traditionellt skiftarbete delas 

huvudsakligen in i två kategorier: 2-skift och 3-skift. 2-skift betyder att det är två skiftslag 

som arbetar under en arbetsdag och det är indelat i morgonskift (arbetar mellan ca 06-14) och 
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eftermiddagsskift (arbetar mellan ca 14-22). I 3-skift tillkommer det ett nattskift (arbetar 

mellan ca 22-06) (11).   

Enligt Statistiska Centralbyråns undersökningar är det 23 procent som arbetar i skift och 16 

procent som arbetar natt bland Sveriges befolkning. Av de som arbetar i skift är det 40 

procent som arbetar inom yrkeskategorin transport. Det är den näst vanligaste yrkeskategorin, 

efter vård och omsorg, bland skiftarbetare (12).  

1.2.3 Arbetstidslag för transportarbetare 

Transportarbetare är en yrkesgrupp som har väldigt strikta regler för när de får ta rast eller 

inte och för att få en förståelse för hur yrkesförares arbetsvillkor är ges här en förklaring på 

hur arbetstidslagen ser ut för transportarbetare. 

Regeringen tog fram nya beslut om en ny arbetstidslag för vägtransportsarbetare år 2004, 

vilken fortfarande är gällande. Vägarbetstidslagen tar upp direktiv om maximal 

veckoarbetstid, raster, nattarbete och registrering av arbetstid. Arbetstidslagen (13) s. 11 säger 

att:  

… den sammanlagda veckoarbetstiden innebär att den får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt 

under en fyramånadersperiod. Under en vecka får arbetstiden dock inte överstiga 60 timmar. Om 

arbete är förlagt under nattetid får arbetstiden inte överstiga tio timmar. Med nattetid avses perioden 

mellan kl. 1.00 och kl. 5.00, om inte annan fyratimmarsperiod bestäms på arbetsstället. 

Enligt förordning 2004:865 om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. (14) föreskrivs 

att förare ska ta en minst 45 minuter lång rast efter 4 och en halv timmars körning. Denna 

rast får bytas ut mot raster om minst 15 minuter vardera, fördelade under körtiden eller 

omedelbart efter den. Under dessa raster får inte föraren utföra annat arbete. Bakgrund 

Nedan ges bakgrundsinformation om dygnsrytm, sömn, kost och sjukdomsrisk samt att 

tidigare forskning i ämnet presenteras.  

1.3.1 Dygnsrytm 

Dygnsrytmen är en inbyggd biologisk klocka som är uppdelad i en 24-timmars cykel, som 

styr det kroppsliga beteendet och ämnesomsättningen. Vi människor är skapta att vara aktiva 

under dagtid och sova nattetid när det är mörkt ute, vilket kan hindra oss från att nattarbeta 

eller orsakar oss trötthet vid nattarbete. Dygnsrytmens tröghet och funktion kan vara ett 

hinder för hur kroppen anpassar sig till nattarbete (7).  

Anpassning av dygnsrytmen till natt- eller morgonarbete är svårt då det är flera kroppsliga 

funktioner som anpassas efter dagljus och nattmörkret. Och huruvida du är kvälls- eller 

morgonmänniska påverkar också hur anpassad du är för att arbeta i skift. En morgonmänniska 
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når sitt maximum tidigt i sin dygnsrytm där kroppstemperatur och vakenhet ökar tidigare på 

morgonen än för en kvällsmänniska. Det här leder till att en morgonmänniska skulle ha svårt 

att arbeta nattskift då kvällströttheten smyger sig på tidigare på kvällen samt att 

morgonmänniskan skulle ha större svårigheter att sova dagtid. Tvärtom är det för 

kvällsmänniskan som har ett senare maximum i sin dygnsrytm vilket leder till att tidigt 

morgonarbete skulle kännas svårare att utföra (2). Ålder kan också spela in om vi är mer eller 

mindre lämpade för att arbeta i skift. Enligt Torbjörn Åkerstedt (2) ligger brytpunkten vid 45 

års ålder, därefter får vi ökade svårigheter med dagsömnen där sömnmekanismen blir en 

aning försvagad och dygnsrytmens väckeffekter slår igenom vilket leder till svårigheter att 

nattarbeta.  

Den anatomiska struktur som reglerar kroppens dygnsrytm kallas för ”nucleus 

suprachiasmaticus” (SCN) och ligger i hypotalamus främre undre del (2). Dygnsrytmen kan 

påverkas av olika faktorer som kroppstemperatur, hormoner, tid, dagsljus, och kvällsmörker 

(ibid). Kroppstemperaturen når sin högsta nivå på eftermiddagen vid 17- tiden och sin lägsta 

nivå vid 05- tiden. När kroppstemperaturen är på sin lägsta nivå upplever vi den mesta 

tröttheten, vi fungerar sämre samt att vi har lättare att sova. Det motsatta sker under 

temperaturens högsta nivå då vi känner oss alerta, fungerar bra och har svårare att sova (11). 

Kroppstemperaturen är en intressant funktion då det är den som speglar hur kroppens 

ämnesomsättning är. Kroppens ämnesomsättning påverka vår fysiologiska och psykologiska 

prestationsförmåga i den mån att en hög ämnesomsättning genererar i en förbättrad 

prestationsförmåga. Sömnen däremot påverkas i sämre bemärkelse av en hög 

ämnesomsättning vilket betyder att vi sover sämre på eftermiddagarna än under natten då 

ämnesomsättningen är högre (2).  

Stresshormonet kortisol har sin topp på morgonen och har sin lägsta nivå under sömnens 

första timmar (2). Stresshormoner frisätts för att kunna bemästra påfrestningar (15) och ökar 

blodsocker och blodfetter. De här effekterna reduceras under sömnen för att energi ska sparas 

till det centrala nervsystemet (16). I början av nattsömnen bidrar tillväxthormon till att bränsle 

i form av blodsocker och blodfetter frisätts som tillgängligt bränsle för kroppens 

grundomsättning. Under tidiga morgontimmar frisätts kortisol som har liknande funktion (17).  

Sömnhormonet melatonin produceras i tallkörteln och är som mest verksam mellan 04-05-

tiden (2). Melatoninet skickar ut signaler från den biologiska klockan till att minska 

ämnesomsättning i kroppen vilket leder till att vi får en bättre sömn (7). 
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Melatoninproduktionen hämmas av ljus och om du utsätts för exempelvis solljus före 

dygnsrytmens bottennivå som sker vid 05-tiden, då kroppstemperaturen är som lägst, tror 

kroppen att det skett en förlängning av dagen. Det här leder till att kroppen senarelägger 

dygnsrytmen med en timme och en rubbning uppstår i den biologiska 24-timmars klockan. 

Utsätts du för solljus efter dygnsrytmens bottennivå tror kroppen att soluppgången har 

tidigarelagts och dygnsrytmen tidigareläggs med en timme (2). Ett tips till de personer som 

arbetar natt och slutar sitt skift mellan 05-07 är att använda sig av starka solglasögonen vid 

hemgång för att slippa ta emot solljus på näthinnan och då slippa den här typen av rubbning i 

dygnsrytmen (18).  

Tillväxthormon är hormon som produceras under sömnen och har som uppgift att stimulera 

återuppbyggnaden av kroppen. Då hormonet produceras under sömnen är det ett hormon vars 

process kan rubbas vid sömnstörningar (19). 

En annan viktig kroppslig funktion som styrs av dygnsrytmen är urinproduktionen vars 

produktion är lägst under kvällen och natten och som fyrdubblas under morgonen. Det 

betyder att urinblåsan fylls snabbare under en morgonsömn än under en nattsömn, vilket kan 

störa och förkorta dagsömnen (11).  

1.3.2 Sömn 

Sömnen är en viktig faktor för att vi ska kunna leva då det är då som kroppen återhämtar sig 

(20). Det som sker under sömnen är att kroppstemperaturen sänks med nästan en grad jämfört 

med i vaket tillstånd samt att utsöndring av tillväxthormon, testosteron och immunsystemets 

aktivitet ökar (2). Eftersom sömnen är så viktig är det en nödvändig förutsättning att vi får 

sova. På lång sikt är minimibehovet av sömn sju timmar, men vi klarar oss på att sova ca sex 

timmar om vi dagen efter kompenserar och sover åtta timmar. Tidigare forskning har visat på 

att de personer som regelbundet sover mindre än fyra timmar eller mer än elva timmar 

riskerar att dö i förtid, men endast om sovvanorna har varat under en längre tid (ibid).  

Sömnbrist påverkar vår mentala prestationsförmåga och de flesta olyckor eller 

felbedömningar sker pågrund av sömnbrist eller under nattetid då den mentala 

prestationsförmågan är nedsatt. Under vargtimmen som infaller mellan natt och gryning har vi 

det som svårast att hålla oss vakna och vi känner oss frusna och som mest trötta (11).  

1.3.3 Kostvanor och måltider  

Metabolismen fungerar som bäst på eftermiddagen och som sämst under sennatten, vilket gör 

att det är rekommenderat att inte nattäta (17). Nattätande kan orsaka störningar i 
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tarmrörelserna, påverka matsmältningen, absorption och upptag av läkemedel och 

näringsämnen. Ur en biologisk synvinkel är människa en art som är aktiv under dagen vilket 

förklarar varför nattarbetare tenderar att ha en minskad aptit under natten och under sömnen 

(16).  

Forskning visar på att nattarbete orsakar en konflikt mellan det sociala matschemat (att äta 

samtidigt med familj och vänner) och med den biologiska dygnsrytmsklockan (att känna 

hunger och mättnad). Det är svårt för skiftarbetare att anpassa sin hunger med när resten av 

familjen äter vilket leder till att skiftarbetares matvanor ofta drabbas av obalans ur en 

psykosocial synvinkel (16).  

1.3.4 Skiftarbetets påverkan på dygnsrytmen och sömnen 

Enligt Torbjörn Åkerstedt (21) finns det tydliga kopplingar mellan skiftarbete och akuta och 

kroniska effekter på den mänskliga kroppen. De flesta skador eller problem som uppstår 

rubbar den kroppsliga dygnsrytmen. De största negativa effekterna med skiftarbete berör 

sömnen, som i sin tur berör piggheten och prestationen och som på lång sikt påverkar ens 

totala hälsa (ibid). Det har gjorts experiment som visat på att en förkortad sömn leder till 

förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol och av blodfetter samt till en försämrad 

insulinproduktion (2). 

Den inbyggda dygnsrytmsklockan anpassas långsamt och har svårt för att ställas om vid 

snabba övergångar mellan olika skiftesscheman. Det här leder till en snedställning av 

rytmiska fysiologiska system såsom sömn, vakenhet, prestation, metabolism och produktion 

av hormonerna melatonin och kortisol när olika viloscheman påtvingas. Konsekvenserna av 

detta kan leda till sömnbrist och dålig prestation. Skiftarbete är ju förknippat med ökad risk 

för att drabbas av allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och cancer och det här kan 

också delvis kopplas samman med snedställningen av dygnsrytmsklockan (22), (23).   

Det är vanligt med sömnrubbningar bland skiftarbetare (2) och exempel på faktorer som stör 

dygnsrytmen är: oregelbundna arbetstider och sovtider, dagssömn, nattätande, fysisk aktivitet 

nattetid (7).  

1.3.5 Sjukdomsrisk 

Det man sett tendenser hos skiftarbetare och synnerligen nattarbetare är att de har en större 

risk att drabbas av det metabola syndromet (MetS). MetS är ett samlingsnamn för ett flertal 

faktorer som ökar risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Exempel på dessa 

riskfaktorer är bukfetma, högt blodtryck, rubbningar av blodsocker och vissa blodfetter (16), 
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(24). Faktorer som påverkar skiftarbetare att drabbas av MetS är: dåliga kostvanor, 

psykosocial stress, störd dygnsrytm, förlorad sömn, fysisk inaktivitet och otillräcklig tid för 

vila och återhämtning (16). 

Sammanfattningsvis utsätts skiftarbetande yrkesförare för störningar i dygnsrytmen som kan 

leda till sömnbrist och störd ämnesomsättning med implikationer för hälsa och körsäkerhet. 

Körtidsregler kan leda till stress som har implikationer för körsäkerhet och hälsa. 

1.4 Forskningsbakgrund 
Som en del av uppsatsarbetet genomfördes en forskningsöversikt där fokuset var att fördjupa 

sig i tidigare studier om transportarbetare och variablerna skiftarbete, dygnsrytm, sömn och 

säkerhet. Sökningarna gjordes på databaser som SweMed och PubMed, med sökorden; shift 

work, circadian rhythm, health, sleep/-iness, drivers. Sökningar har också gjorts på hemsidor 

som TYA (Utbildning och arbetsmiljö i transportbranschen), VTI (Väg Trafik Institutet), ILO 

(International Labour Organisation) och Stressforskningsinstitutet. Dessvärre nåddes skarala 

resultat. De studier som har gjorts på transportarbetare och variablerna hälsa och säkerhet har 

studerat lyft- och last säkerhet och ergonomi.  

Ett antal projekt och insatser har gjorts på förare och måltid/kost. Gill och Wijk (25) gjorde en 

studie där de ville förbättra förares kost där en del insatser genomfördes på vägkrogar längs 

med E4:an i Sverige. På grund av att yrkesförare är en målgrupp som är svåra att nå i studier 

valde de att göra insatser där förare dagligen befann sig. De nådde goda resultat i sin studie 

som ledde till att fler förare valde hälsosammare alternativ när de åt. Ett liknande projekt som 

bl.a. Livsmedelsverket genomförde är projekt Vägkrogen. Dessutom finns det ett annat 

projekt som heter Kalaskulan som är ett lokalt samverkansprojekt i Timrå-Sundsvallsområdet 

som också vänt sig till yrkesförare där insatser gjorts på bl.a. vägkrogar.  

USA:s trafiksäkerhetsinstitut har kommit fram till att trötthet är en av de väsentligaste 

faktorerna till olyckor som sker inom transportområdet och att det är trötthet som är en av de 

viktigaste faktorerna bakom olyckor med tung trafik (2). Det finns också kopplingar mellan 

arbetstid och sömnvanor och trafikolyckor där forskning tyder på att nattkörning ökar risken 

för trafikolyckor mångfalt, uppemot 5-6 gånger (26). Risken för att en vägolycka ska inträffa 

är femdubblad i Sverige vid 05-tiden på morgonen (27). 
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1.5 Problemformulering 

Skiftarbete och nattarbete inverkar på sömn och återhämtning, vilket i sin tur återverkar på 

körsäkerhet och hälsa (2). Forskning som beskriver när mat- och sömn infaller i förhållande 

till dygnsrytm och arbetstider hos yrkesförare saknas. Många människor arbetar skift idag 

samt att forskning tyder på att ett flertal arbetsrelaterade olyckor sker under nattetid, därför är 

det viktigt att öka kunskapen om det här området.  Kan det vara så att skiftesarbetande 

yrkesförare idag känner sig trötta och har svårt att koncentrera sig under arbetstid pga. när de 

äter, sover och/eller hur de upplever stress?  

1. SYFTE 
Syftet med den här studien är att undersöka sovtider, måltider, upplevd stress och 

sömnkvalitet hos yrkesförare, i relation till arbetstid och dygnsrytm. Dessutom genomförs en 

metodtestning av en nyframtagen ’smartphone’ applikation för att se om det är en fungerande 

metod för att registrera data om förares måltider, sovtider och arbetstider.  

2.1 Frågeställningar 
Dygnsrytm: 

- Hur ser förarnas sömnvanor och sömnkvalitet ut?  

- Upplever de stress under arbetstid? 

- När under dygnet äter förarna och hur många mål om dagen äter de? 

- Hur ser de skiftesarbetande yrkesförarnas arbetstider ut? 

- Hur självskattar de sin trötthet respektive pigghet under arbetspassen? 

Pilottestning av metod: 

- Hur upplever förarna det är att använda applikationen? 

- Vilka förändringar eller förbättringar anser förarna bör göras med applikationen inför 

en ny användning av den? 

2. METOD 

3.1 Undersökningens design  

Studien har en beskrivande design där empirisk forskning gjorts. I den här studien har data 

samlats in genom att använda både kvantitativ och kvalitativ metod, det vill säga att en 

blandmetodsstudie (mixed methods) har gjorts. Fördelarna med att använda sig av en blandad 

metod för datainsamling är att information fås fram från flera olika perspektiv. I en blandad 
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metodstudie kan forskning tas fram om både förekomst (kvantitativ) och hur människor 

upplever eller erfar något (kvalitativ) (29). Kvantitativa data i studien redovisas med 

beskrivande statistik på nominalskalenivå. Kvalitativa data från intervjuer redovisas i form av 

citat.  

Studiens design är av tvärsnittskaraktär där en överblicksbild fås av hur yrkesförares 

dygnsrytm ser ut och studiemetoden är användbar vid insamling av beskrivande data där 

information om livsstilsfaktorer och ohälsa fås fram (30).  

Studien har också en etnografisk ansats. Det betyder att forskaren studerar grupper och 

personers dagliga rutiner, och fysiskt befinner sig i undersökningsgruppens vardagsmiljö för 

att studera hur människor beter sig (31), (32). I den här studien har forskaren sökt upp 

deltagarna under arbetstid i samband med datainsamling för att observera förarnas 

arbetsmiljö. Dessutom har förarna mottagit en telefon med en för-inprogrammerad applikation 

som heter ”Etnografen” som används vid forskning med etnografisk ansats.  

3.2 Studiepopulation & Urval 

Den här studiens population är skiftesarbetande yrkesförare. I undersökningen har ett 

kriterieurval gjorts (33) där kriterierna för att delta var att arbeta som yrkesförare, arbeta i 

skift och vara anställd av transportföretaget Skogsåkarna i Mellansverige AB. Valet att 

deltagarna skulle vara anställda av Skogsåkarna grundas på att deras Miljö- och kvalitetschef 

var intresserad av att en studie gjordes för att se hur de anställda yrkesförarnas dygnsrytm ser 

ut då de arbetar under ett ganska ovanligt skift. Förmiddagsskiftet är mellan ca 02-14 och 

eftermiddagsskift mellan ca 14-02. Det har tidigare inte gjorts någon studie hos Skogsåkarna 

på hur det här skiftet påverkar de anställda förarnas söm och upplevda hälsa. 

Utifrån de här kriterierna kontaktades Miljö- och Kvalitetschefen på Skogsåkarna som hjälpte 

till med att välja ut deltagarna till studien. Totalt tillfrågades fem stycken förare om de ville 

delta, vilket alla fem tackade ja till. Två av deltagarna hade själva anmält sitt intresse till att 

delta efter att de mottagit information om det större projektet I Tid och Otid, samt att de var 

intresserade av att en sådan här undersökning skulle genomföras. De tre resterande deltagarna 

handplockades utifrån kriterierna kön, geografisk spridning, befattning och att Miljö- och 

Kvalitetschefen på Skogsåkarna ansåg att chansen var stor att de ville delta.  

Valet av så få deltagare grundar sig på att den här studien består av ett flertal moment där 

undersökningen både studerar dygnsrytmen bland förare samt gör en pilottestning av en ny 
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metod. Då det tar det lång tid att söka upp förare och genomföra datainsamlingen planerades 

det att ett urval på fem personer skulle vara ett måttligt urvalsantal då studien endast hade nio 

veckor till sitt förfogande.  

3.2.1 Deltagarna  

Av de fem deltagarna i undersökningen var könsfördelningen varierad, där två var kvinnor 

och tre män. Transportföretaget Skogsåkarna är verksamma i hela Mellansverige och ett av 

urvalskriterierna var att få arbetande yrkesförare från hela Dalarna och Gävleborgsregionen. 

Två av förarna var ifrån Dalarna och tre ifrån Gävleborg, men där alla förare är verksamma 

och har körningar inom båda regionerna. Ett annat urvalskriterium var att få deltagare med 

olika befattningar där en av deltagarna är yrkesförare och åkeriägare, jämfört med de andra 

deltagarna som endast arbetar som förare. Tanken med att få ett varierat urval var att kunna 

jämföra om det fanns några skillnader mellan kön, ålder och typ av anställning. Tyvärr var det 

ett för litet urval för att göra några jämförande analyser.  

3.3  Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Tillvägagångssätt  

Yrkesförarna kontaktades via telefon där de fick motta information om studiens syfte och 

genomförande. Under samtalet blev förarna underrättade om tid för när undersökningen skulle 

genomföras och att de skulle bli uppringda under en viss vecka då de skulle få motta varsin 

telefon. Under datainsamlingsveckan kontaktades samtliga förare, möten bokades in och 

förarna möttes upp längsmed vägarna eller hemma hos dem runt om i Gävle och Dalarna. 

Under mötena fick förarna motta en telefon, information om studien (se bilaga 1), anvisningar 

om hur applikationen fungerar (se bilaga 2) och en enkät med ett tillhörande missivbrev (se 

bilaga 3). Muntliga anvisningar gavs också om studiens syfte, genomförande och hur 

applikationen skulle användas. När ca en vecka hade gått sedan de mottagit enkät och telefon 

påbörjades insamlingen av datamaterialet. Vid insamlingen av enkät och telefon användes 

samma metod som vid utlämningen. Deltagarna kontaktades och möttes upp. Under mötet 

fick chaufförerna besvara ett antal intervjufrågor (se bilaga 4) och ett kortare frågeformulär 

(se bilaga 5). Två av chaufförerna hade inte tid med att besvara intervjun på plats pga. en del 

logistikproblem och då genomfördes istället intervjun via telefon. Pga. säkerhetsskäl gjordes 

telefonintervjuerna med chaufförerna antingen när chauffören var i hemmet eller när lastbilen 

stod stilla.  

Nedan kommer beskrivningar av de olika metoderna: 
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3.3.2 Telefonapplikation 

Applikationen ”Etnografen” är framtagen för att användas i den större forskningsstudien I Tid 

och Otid, men som nu har pilottestats inför den större studien. Applikationen användes för att 

samla in data om sovtider, måltider och arbetstider som de utvalda yrkesförarna fick registrera 

under två dygn. Registreringarna skedde ej samtidigt under samma två dygn då alla chaufförer 

arbetade olika tider. Däremot är alla registreringarna gjorda under ett arbetsdygn. 

 I samband med uppstigande, sänggående och måltider fick deltagarna besvara ett antal frågor 

(se bilaga 6 för frågor och skalor): 

Vid uppstigande fick deltagarna besvara frågorna: Känsla vid uppstigandet –pigg/sömnig, 

Hade du svårt att somna?, Utsövd, Vilja att äta vid uppstigande.  

Vid sänggående fick deltagarna besvara frågorna: Känsla vid sänggående – pigg/sömning, 

Vilja att äta vid sänggående.  

Vid varje måltid fick deltagarna besvara frågorna: Hur har du känt dig hungrig de senaste 

10 min?, Har du känt dig effektiv de senaste 10 min?, Ser maten/måltiden aptitlig ut?, Är 

måltidsmiljön tilltalande?  

De flesta av skattningsfrågorna är modifierade versioner av Karolinska Sömnformulär (KSS) 

(34) och Stress- Energi formuläret (SEQ) (35).  

I samband med varje måltid fotade deltagarna sin mat samt att de hade möjlighet att spela in 

en kort röstinspelning där de angav sin känsla inför den stundande måltiden, som exempelvis: 

”Mmm vad gott det ska bli” eller ”Jag är så stressad att jag inte har någon aptit”. Dessutom 

hade de möjligheten att trycka på en knapp på applikationen där de i samband med måltiden 

kunde registrera ”tumme upp” eller ”tumme ner” istället för röstinspelningen. 

Måltidsfotografierna, röstinspelningarna, tumme upp/tumme ner kommer inte att redovisas i 

resultatet då studiens syfte inte har varit att studera måltidssammansättning och 

måltidsordning. Men de skattningsfrågor som behandlar måltider och viljan att äta som 

besvarades i applikationen redovisas och analyseras i resultatet diskussionen. Resultatet av 

skattningarna presenteras just för att visa på vad fortsatta studier kan fokusera på. Det är etiskt 

försvarbart att måltidsregistrering ingick i studien eftersom ett delsyfte med studien var att 

undersöka hur förarna hanterade telefonapplikationen. 
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3.3.3 Enkät 

En enkät konstruerades för den här studien och delades ut till deltagarna för att samla in 

kompletterande information om förarnas hälsa och dygnsrytm. Enkäten inleddes med ett 

missivbrev där yrkesförarna inbjöds till att delta i studien. Där fanns också information om 

studien, som syfte och genomförande samt valfrihet att delta och den hållna anonymiteten. Se 

bilaga 3 för missivbrev och enkät. Innan enkäten delades ut skickades den till Miljö- och 

Kvalitetschefen Mathias Persson på Skogsåkarna för att pilottestas. Det gjordes för att 

minimera mätfel vid konstruktion av enkät (30). Enkäten valdes att testas av Mathias Persson 

då han har kunskap om yrkesförarnas arbetssituation. Nedan kommer en beskrivning av 

enkäten: 

Enkäten inleddes med sakfrågor som kön (nominalskala), ålder (kvotskala), anställning 

(ordinalskala), typ av arbetande skift (nominalskala) och tid för hur länge chauffören har 

arbetat i detta speciella skift (kvotskala). Därefter frågades det om deltagarnas hälsoläge där 

de fick svara på attitydsfrågor (ordinalskala) om sitt allmänna hälsotillstånd, om de haft några 

symptom som magproblem och huvudvärk och om antalet sjukskrivna dagar de senaste 12 

månaderna. De här frågorna är grundade från SLOSH:s enkät (36). Därefter frågades det om 

sömn och återhämtning där förarna svarade på attitydsfrågor (ordinalskala) om svårigheter att 

somna, svårigheter att vakna, hur utsövda de känt sig vid uppvaknande, hur sömniga de är 

under arbete och hur de sover på det hela taget. Förarna fick också svara på i vilken grad de är 

morgon- eller kvällsmänniska (nominalskala). Frågorna om sömn och återhämtning är 

grundade från Karolinska sömnformulär (34). Vidare ställdes det frågor om stress och 

koncentration där deltagarna fick svara på attitydsfrågor (ordinalskala) om hur stressade de 

känner sig under arbetstid och hur ofta de haft problem med koncentrationen under arbetstid 

de senaste tre månaderna. De här frågorna är också grundade på SLOSH: enkät (36). Därefter 

ställdes frågor om deltagarnas motionsvanor där de fick skatta hur mycket de motionerar per 

vecka samt hur många minuter vardagsmotion de får varje dag (ordinalskala). Under frågorna 

definierades vad motion och vardagsmotion är vilket är grundat från Folkhälsoinstitutets 

rapport Fysisk aktivitet och folkhälsa (37). Den sista delen av enkäten bestod av frågor där 

deltagarna skulle skatta sin trötthet under arbetstid utifrån Karolinska Sömnformulär med en 

verbal beskrivning för varje steg (38). Mätskalan var ordinal och gick från 1-9 där 1 betydde 

mycket pigg, 3 pigg, 5 varken pigg eller trött, 7 sömnig, ej ansträngande att vara vaken och 9 

mycket sömnig, kämpar mot sömnen, ansträngande att vara vaken. Färdiga tidsmarginaler 

gjordes i ett två-timmars intervall där förarna skattade hur trötta de var under vissa klocklag. 
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De tider som förarna skulle skatta tröttheten på var indelade i förmiddagsarbetspass och 

eftermiddagsarbetspass som överrensstämmer någorlunda med hur förarnas riktiga arbetstider 

är.  

3.3.4 Halvstrukturerad intervju 

Intervjun användes för att få fram förarnas upplevelse om användningen av 

telefonapplikationen. Svaren från intervjuerna noterades skriftligt.  

Intervjun började med en öppen fråga där frågan löd: Berätta om hur det var att använda 

applikationen. Därefter fick de svara på strukturerande frågor, vilka var: 

- Vad var bra med applikationen? 

- Vad kan förbättras med applikationen? 

- Mötte du några problem/svårigheter med användandet av applikationen? 

- Skulle du kunna använda applikationen igen? 

3.3.5 Kortare frågeformulär 

I samband med intervjuerna fick deltagarna besvara ett kort frågeformulär där de fick skatta 

hur registreringen med telefonen varit. Deltagarna fick besvara hur besvärade de var av vissa 

moment som ingick i metoden. En ordinalskala användes som gick från 1-5, där 1 var Inte 

alls, 2 Knappast alls, 3 Något, 4 Mycket och 5 Väldigt mycket. Momenten som förarna fick 

svara på var: Fotografering av måltiderna, Skatta före sömn, Bära med sig telefonen, 

Laddning av telefon och Att tala in en känsla efter fotografering av måltid. Se bilaga 5 för 

hela frågeformuläret.  

3.4 Metodövervägande 
Vid tidigare forskning som studerat yrkesförare och dygnsrytm har undersökningarna gjorts 

utifrån ett biomedicinskt perspektiv där mätningar av olika hormoner har gjorts genom att 

analysera urinprover eller göra kroppstemperatursmätningar. Men få studier har gjorts utifrån 

en sociologisk synvinkel där yrkesförares upplevelse och uppfattning kring sin egen hälsa och 

dygnsrytm studerats. Sociologisk forskning handlar bland annat om att studera individers 

upplevelse av sin vardagsverklighet (39), vilket den här studien har fokuserat på.  

I studien har en telefonapplikation, en enkät, en intervju och ett frågeformulär använts för att 

samla in data. Valet av att använda en telefonapplikation som datainsamlingsmetod grundar 

sig på att den yrkeskategori som studien riktar sig till är en yrkeskategori som är svårstuderad 

då de hela tiden är i rörelse ute på vägarna. De har oftast inte heller någon tillgång till ett 

kontor med dator och då är det svårt att skicka ut elektroniska enkäter och pappersenkäter. 
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Dessutom är det svårt att boka in möten eller längre intervjuer med förare då de ej förrän 

dagen innan eller samma dag vet hur körschemat ser ut. Flera studier har tittat på användandet 

av telefoner som en datainsamlingsmetod och fått fram positiva resultat, där de har kommit 

fram till att det är en bra metod att använda sig av inom hälso- och sjukvården men också i 

folkhälsoundersökningar (40). Fördelarna med att använda sig av informations- och 

kommunikationsteknik vid insamling av data är att det kan förbättra noggrannheten och 

kvalitén på de data som samlas in jämfört med om data samlas in skriftligt av deltagarna (41). 

Dessutom anses metoden vara bekväm att använda sig av för deltagarna då mobiler är lätta att 

ta med sig (42).  

Enkäten och frågeformuläret användes för att samla in ytlig data (28). Enkäten användes 

också för att samla in kompletterande data till telefonapplikationen. Intervjun användes för att 

få fram djupare och mer resonerande data om hur deltagarnas känslor och åsikter om 

användandet av applikationen var (43). På grund av att studien endast hade nio veckor till sitt 

förfogande gjordes inga djupare intervjuer. Vetskapen om att urvalsantalet är litet finns men 

då studien erhöll många olika moment och att arbetet gjordes under tidsbegränsning kunde 

urvalet inte vara större. Därför kunde heller inte några djupare reflektioner och 

undersökningar göras. Det här kan leda till att reliabilitet och validitet angående förarnas 

dygnsrytm minskas, men då en del i studien var att göra en metodtestning fanns det inte tid 

för att djupgående studera förares dygnsrytm.  

3.4 Datahantering 
Vid hanteringen av data gjordes viss hantering manuellt och viss datoriserat. Data från 

telefonerna (sovtider, arbetstider, måltider och skattningar), enkätsvar och svar från 

frågeformuläret fördes in i Microsoft Office Excel 2007. Enkätsvaren och svaren från 

frågeformuläret fördes sedan vidare in i statistikprogrammet SPSS (SPSS Inc.17.0, Chicago) 

för analys. Data från intervjuerna och applikationen hanterades manuellt där svaren 

kategoriserades och beskrevs. Deltagarna i studien är kodade och fick benämningarna Förare 

1 (F 1), Förare 2 (F 2), Förare 3 (F 3), Förare 4 (F 4) och Förare 5 (F 5), vilka är benämningar 

som kommer att användas frekvent i analysen.  

3.5 Dataanalys  
Analysen av data har både gjorts kvantitativ och kvalitativ. Det material som samlats in om 

förarnas dygnsrytm och hälsa analyserades i Microsoft Excel och statistikprogrammet SPSS 

där olika frekvensdata togs fram och medelvärde, median och standardavvikelse räknades ut. 
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Det material som samlats in om hur användandet av applikationen fungerat analyserades både 

kvantitativt och kvalitativt.  

Trots att det är ett litet urval har kvantitativ data redovisats i procent. Detta för att resultatet 

ska bli så tydligt som möjligt. 

 3.5.1 Analys av dygnsrytm och hälsa 

Det som har mätts i studien är antalet sömntimmar, arbetstimmar och antalet måltider som 

mättes genom att förarna själva fick registrera den här informationen i telefonapplikationen. 

Förarna fick också registrera de klockslag som måltider intagits för att den här studien skulle 

kunna studera antalet måltider som intagits mellan midnatt och 06. Dessutom fick deltagarna 

registrera klockslag för när de gått och lagt sig och när de vaknat för att den här studien skulle 

kunna undersöka när på dygnet de sov och i samband med detta fick de också självskatta hur 

sömnen varit.  

I den här studien och i samband med analys av registreringarna i applikationen räknades varje 

dygn från när förarna vaknade tills att de gick och la sig igen. Dras dygn behöver inte stämma 

överrens med ett vanligt 24-timmars dygn. Exempelvis: Om en förare vaknat vid 12:00 

påbörjas dygnet där tills denne går och lägger sig vid 04:30 dagen efter.  

I enkäten som delades ut till förarna gjordes mätningar på hur trötta de vanligtvis känner sig 

under arbetstid beroende på klockslag, där chaufförerna fick skatta sin uppleva trötthet. I 

enkäten mättes också hur den skattade hälsa såg ur bland deltagarna och hur stressade och 

okoncentrerade de skattade sig vara under arbetstid.  

Data från telefonerna och enkäterna redovisas och beskrivas i tabeller, figurer och i text. 

Därefter görs en analys genom att jämföra de data som redovisats med vad litteraturen och 

tidigare forskning säger.  

3.5.2 Analys av telefonapplikationen som metod 

Data från frågeformuläret beskrivs och redovisas i en tabell och som sedan följs upp med 

skriven text där förarnas åsikter om delmomenten redovisas.  

Materialet från intervjuerna redovisas i text, där sammanfattningar gjorts från varje intervju. 

En del av intervjumaterialet redovisas kvantitativt i form av statistik. Exempel på sådant 

material är svaren på frågan ”Skulle du kunna använda applikationen igen?”.  
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Frågeformulären och intervjuerna ligger sedan till grund för utvärderingen av metoden. Där 

tas det upp vilka förändringar och förbättringar som borde göras med telefonapplikationen.  

3.6 Etiskt förhållningssätt 
Den här studien har haft Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (44) i åtanke vid 

genomförandet.  Vid första kontakten med deltagarna i studien tillfrågades de om de ville 

delta då det fått information om studiens syfte, det här gjordes efter samtyckeskravet. 

Datainsamlingen och förvaringen av det insamlade datamaterialet har varit konfidentiellt så 

att ingen utomstående har kunnat ta del av det, konfidentialitetskravet. Det material som 

samlades in har endast använts till forskningsändamålet enligt nyttjandekravet. Dessutom har 

deltagarna hållits anonyma och har ej att nämnas vid namn i uppsatsen. Ett etiskt dilemma 

som stöttes på under studiens gång var det faktum att två av deltagarna var kvinnor och då 

tranportbranschen är en mansdominerad bransch var det större chans att kvinnorna kunde 

kännas igen utifrån en del avslöjande variabler. Därför har inte deltagarna i resultatet 

benämnts med kön när de presenteras för att igenkänningsfaktorn ska vara så liten som 

möjligt.  

I missivbrevet som delades ut till deltagarna fanns information om projektets syfte, upplägg 

och genomförande, vad medverkan innebar, att medverkan var frivillig och kunde avbrytas 

när som, kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och mejl till studiens upphovsman, 

kontaktuppgifter till Miljö- och Kvalitetschefen på Skogsåkarna. Allt detta enligt 

informationskravets förhållningssätt (28). Dessutom följdes begriplighetskravet där 

informationen till deltagarna utgick ifrån en begriplighet och språket utgick från 

lekmannanivå (28).  

3. RESULTAT 
I resultatet presenteras förarna utifrån variablerna kön, ålder, antalet år förarna arbetat det 

speciella 2-skiftet, vilket typ av skift de arbetar mm. Sedan följer en beskrivning av 

deltagarnas hälsoläge och därefter kommer förarnas dygnsrytm att redovisas utifrån 

variablerna sovtid, måltid och arbetstid. Avslutningsvis presenteras resultatet angående hur 

deltagarna tyckt det har varit att använda sig av telefonen och applikationen.  

Som framgår ur metodavsnittet är antalet deltagare få då en del i studien har varit att göra en 

metodtestning i samband med datainsamlingen. Trots fåtalet personer redovisas data i tabeller. 
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4.1 Deltagarna 
Av deltagarna i studien var det två kvinnor och tre män, där medelåldern för deltagarna var 

41. Den yngsta deltagaren var 29 år och den äldsta 56. Medianvärdet för antalet år deltagarna 

arbetat det speciella skiftet är 10 år, och medelvärdet 11,7 år. Den person som arbetat kortast 

tid hade arbetat i fem månader, den person som arbetat längst hade arbetat i 27 år. 40 procent 

av deltagarna (två personer) arbetar förmiddagspass och 60 procent (tre personer) arbetar både 

förmiddags- och eftermiddagspass. Alla deltagarna arbetar heltid. Ingen av deltagarna har 

varit sjukskrivna mer än 1-7 dagar de senaste tolv månaderna.  

4.1.1 Hälsoläge 

Enkätsvaren visade på att 60 procent av deltagarna, d.v.s. tre personer, skattar sin hälsa som 

”ganska bra”. 20 procent (en person) skattar sin hälsa som ”mycket bra” och 20 procent (en 

person) skattar sin hälsa som ”varken bra eller dålig”. 

Tabell 1. Redovisning av hur ofta yrkeschaufförerna skattar sig haft magproblem och 

huvudvärk de senaste tre månaderna (N=5) 

 
Varje dag 

Ett par 

dagar  

per vecka 

En dag per 

vecka 

Ett par 

dagar 

 per månad 

Inte 

alls/sällan 

Halsbränna, sveda i magen  

eller orolig mage 20% 0% 0% 20% 60% 

Huvudvärk 

 0% 0% 20% 40% 40% 

 

Det vanligast förekommande svaret på magproblem var ”inte alls/sällan”. En av deltagarna 

svarade ”varje dag” på den frågan och nämnde sedan att det är på grund av en magsjukdom. 

På frågan om hur ofta deltagarna har huvudvärk var det vanligast förekommande svaren ”ett 

par dagar per månad” och ”inte alls/sällan”. En deltagare svarade ”en dag per vecka” och att 

det beror på migrän.  

Nedan visar figur 1 och 2 på hur stressade deltagarna känt sig under arbetstid och om de haft 

problem med koncentrationen under arbetstid under de senaste tre månaderna.   
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figur 1. Upplevd stress hos förarna under                    figur 2. Upplevda koncentrationsproblem hos 

de senaste tre månaderna (N=5)                                    förarna under de senaste tre månaderna (N=5) 

               

Alla deltagarna svarade att de känt sig stressade under de senaste tre månaderna. Det var inte 

lika vanligt att de skattade sig ha problem med koncentrationen under arbetstid.  

Motionsvanor 

Av de fem förarna var det 80 procent (fyra personer) som motionerade ”0 ggr” per vecka. En 

av förarna (20 %) svarade att denne motionerade ”1-2 ggr” per vecka. På frågan om hur 

många minuter vardagsmotion de får om dagen svarade 80 procent (fyra personer) av förarna 

att de fick ”30-60 minuter” samt att en av förarna (20 %) svarade att denne fick ”0-15 

minuter” om dagen.  

4.2 Dygnsrytm  

 

 

 

Figur 3. En illustration av transportarbetarnas registrerade sovtider, arbetstider och måltider från 

telefonapplikationen under två dygn (N=5) 
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Det som redovisas i figur 3 är sovtider, arbetstider och måltider som förarna registrerade med 

applikationen. Ett exempel på hur ett dygn avläses i figuren är om vi tittar på Förare 4 dygn 1. 

Föraren sover fram till kl.03.28 (blå pil), vaknar upp och börjar arbeta kl. 03.58 (rött streck). 

Föraren arbetar fram till kl.15.18 och har därefter fritid. Under dagen äter föraren fyra stycken 

måltider (gröna kuber). Kl.21.25 går föraren och lägger sig (blå pil) och sover fram till 

kl.03.34, vilket går att avläsa i förarens andra registrerade dygn.  

Vissa av förarnas två dygn är sammanhängande och andras inte. De förare som inte har 

sammanhängande dygn är: F 1 och F 3. Under F 3:s andra dygn sover denne från kl.23.36 och 

vaknar upp kl. 09.2 (som går att avläsa i figuren Förare 3 dygn 2). Som framgår i figuren 

saknas det data från F 1 och F 2, där F 1 endast registrerade sömn och arbetstid under det 

första dygnet, därefter saknas data. Från F 2 saknas det data från kl.16.00 under det andra 

dygnet.  

4.2.1 Sovtider, sömnkvalitet och återhämtning  

Nedan visas resultat ifrån enkäterna och applikationen om deltagarnas sömn. Data redovisas i 

tabeller, figurer och i text.  

 

  figur 4. Hur tycker du att du sover på det hela taget?(N=5) 

Självskattad sömn/fallbeskrivning av deltagare 

Förare 1 (F 1) anser sig sova ”mycket bra” och har ”inte alls/sällan” haft svårigheter att somna 

eller vakna. F 1 har ”inte alls/sällan” känt sig sömnig under arbete och är ”sällan” ej utsövd 

vid uppvaknandet. Dessutom anser sig F 1 vara ”mer morgon- än kvällsmänniska”. Utifrån de 

här svarsalternativen anses F 1 ej ha sömnproblem. 

Förare 2 (F 2) anser sig sova ”ganska dåligt” men har ”inte alls/sällan” problem att somna. 

Däremot har F 2 svårigheter att vakna ”ett par dagar per vecka” och känner sig inte utsövd vid 

uppvaknandet ”varje dag”. F 2 är också ”varje dag” sömnig under arbetet. F 2 anser sig vara 
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”mer morgon- än kvällsmänniska”. Utifrån de här svarsalternativen anses F 2 ha 

sömnproblem. 

Förare 3 (F 3) anser sig sova ”ganska bra” och har ”ett par dagar per månad” svårigheter att 

somna men däremot ”inte alls/sällan” svårigheter att vakna. F 3 känner sig ”en dag per vecka” 

ej utsövd vid uppvaknandet och känner sig ”ett par dagar per månad” sömnig under arbetet. F 

3 anser sig vara ”verken eller” en morgon- eller en kvällsmänniska. Utifrån de här 

svarsalternativen anses F 3 knappt ha några sömproblem.  

Förare 4 (F 4) anser sig sova ”ganska bra” och har ”inte alls/sällan” svårigheter med att somna 

eller vakna och är ”sällan” ej utsövd vid uppvaknandet. F 4 är ”ett par dagar per månad” 

sömnig under arbetstid och anser sig vara en ”utpräglad morgonmänniska”. Utifrån de här 

svarsalternativen anses F 4 ej ha sömproblem.  

Förare 5 (F 5) anser sig sova ”ganska dåligt” och har ”en dag per vecka” svårigheter att somna 

men ”inte alls/sällan” svårigheter att vakna. F 5 anser sig ej vara utsövd vid uppvaknandet ”ett 

par dagar per vecka” och känner sig sömnig under arbetstid ”en dag per vecka”. F 5 anser sig 

vara en ”utpräglad kvällsmänniska”. Utifrån de här svarsalternativen anses F 5 ha en del 

sömnproblem.  
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Sovtider 

Tabell 2. Redovisning av registrerade sovtider under två dygn med skiftesarbete hos 

yrkesförare (N=5) 

Förare:Dygn  Sänggående (kl.)  Uppstigande (kl.)  Sammanräknad sovtid 

h/(min) 

F 1:1  22:12 01:22 03:10/(190) 

F 1:2  -  -  -  

F 2:1  -  03:01 -  

F 2:2  21:49 03:17 06:42/(392) 

F 3:1  21:36 02:19 04:43/(283) 

- Tupplur 1  08:34  09:05 00:32/(32) 

- Tupplur 2  16:03  17:07 01:04/(64) 

F 3:2  23:36 09:23 09:47/(587) 

F 4:1  21:15 03:28 06:13/(373) 

F 4:2  21:26 03:34 06:08/(368) 

F 5:1  05:26 10:11 04:45/(285) 

F 5:2  06:05 12:29 06:24(384) 

Medelvärde      06:10/(370) 

Median     06:17/(376) 

Min     03:10/(190) 

Max     09:47/(587) 

Förare 1 och 2 registrerade inte sänggående och uppstigande under ett av sina registrerade 

dygn, därför blir det ett bortfall på två dygn. Förare 3 registrerade under sitt första dygn både 

en nattsömn och två tupplurer. Både nattsömnen och de två tupplurerna valdes att räknas ihop 

till en sammanlagd dygnssömn. I snitt sov förarna sex timmar och tio minuter per natt. De 

klockslag som chaufförerna sovit under dagtid (dagsömn) är markerade med fet stil och de 

klockslag som chaufförerna stigit upp under natten är markerade med kursiv stil. Det som 

framgår i tabell 2 är att två av de tio registrerade dygnssömnerna sker under dagtid samt att 

två registrerade tupplurer sker under dagtid. Sex av de registrerade uppstigandena sker under 

natten.  

Skattningar i samband med sömn 

I samband med att deltagarna registrerade att de skulle sova i applikationen fick de besvara 

två stycken skattningsfrågor. Nedan redovisas medelvärdet av de skattningar som gjorts. 
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Tabell 3. Medelvärde på skattningar i samband med sänggående (N=5, n=4) 

 
Medelvärde Median Min Max 

Känsla vid sänggående (n=4) 

1=pigg         10=sömnig 7,5 8 4 10 

Vilja att äta vid sänggående (n=4) 

1=stark vilja    10=stark ovilja 8 8 4 9 

 Förare 1 registrerade aldrig skattningar vid sänggående, därav bortfall. Resultatet ifrån frågan 

”Vilja att äta vid sänggående” kommer ej att analyseras då syftet med den här uppsatsen inte 

är att titta på ätbeteenden. 

I samband med att deltagarna registrerade att de vaknat i applikationen fick de svara på fyra 

stycken skattningsfrågor. Nedan redovisas medelvärdet av de skattningar som gjorts.  

Tabell 4. Medelvärde på skattningar i samband med uppstigande (N=5) 

 
Medelvärde Median Min Max 

Känsla vid uppstigande  

1=mycket pigg   10=mycket sömnig 7 7 3 9 

Svårigheter att somna  

1=mycket      10=inte alls 8 9 3 10 

Utsövd   

1=inte alls      10=mycket 6 5 2 8 

Vilja att äta vid uppstigande  

1=stark vilja    10=stark ovilja 7 8 3 10 

Resultatet ifrån fråga ”Vilja att ät vid uppstigande” kommer ej att analyseras då det inte är 

syftet med den här studien att titta på ätbeteenden.  

Tabell 5. Redovisning av skattad trötthet jämfört med klockslag under arbetspass som förarna 

besvarade i enkäten (N=5)  

Tid n= Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

FM kl.02-04 3 2 7 4,0 2,646 

FM kl.04-06 5 1 7 3,2 2,49 

FM kl.06-08 5 1 8 4,0 2,739 

FM kl.08-10 5 2 8 5,2 2,588 

FM kl.10-12 5 1 8 3,6 2,966 

FM kl.12-14 5 1 8 4,2 2,775 

FM kl.14-16 4 3 8 5,3 2,217 

      EM kl.14-16 2 1 6 3,5 3,536 

EM kl.16-18 3 3 9 5,0 3,464 

EM kl.18-20 3 2 3 2,7 0,577 

EM kl.20-22 3 3 4 3,3 0,577 

EM kl.22-24 3 2 6 5,3 3,512 

EM kl.24-02 3 4 9 6,7 2,517 
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Skalan i tabell 5 går från 1-9 där 1 betyder mycket pigg, 3 pigg, 5 varken pigg eller trött, 7 

sömnig, ej ansträngande att vara vaken och 9 mycket sömnig, kämpar mot sömnen, 

ansträngande att vara vaken. Som framgår i tabell 5 skattade förarna sig som tröttast mellan 

kl.08-10 under förmiddagspasset. Fyra av förarna (80 %) skattade sig vara som tröttast mellan 

kl.14-16 under förmiddagspasset. Av de tre förare som arbetar eftermiddag var kl. 24-02 då de 

var som tröttast under eftermiddagspasset.  

4.2.2 Måltider 

Tabell 6. Redovisning av yrkesförarnas registrerade måltider under två dygn (N=5) 

Förare:Dygn 

Måltid 1 

(kl) 

Måltid 2 

(kl) 

Måltid 3 

(kl) 

Måltid 4 

(kl) 

Måltid 5 

(kl) 

Totalt antal 

måltider 

F 1:1 - - - - - - 

F 1:2 - - - - - - 

F 2:1 11:27 15:37 - - - 2 

F 2:2 - - - - - - 

F 3:1 07:19 15:02 18:32 - - 3 

F 3:2 09:45 12:14 18:31 00:52 03:03 5 

F 4:1 05:19 09:53 15:47 19:10 - 4 

F 4:2 05:50 10:09 17:09 - - 3 

F 5:1 19:12 23:34 02:28 - - 3 

F 5:2 12:37 19:37 19:50 - - 3 

Medelvärde 

     

3 

Median 

     

3 

Min 

     

2 

Max 

     

5 

Förare 1 registrerade inga måltider under sina två dygn och Förare 2 registrerade inga 

måltider under sitt andra dygn, därför blir det ett bortfall av tre dygn totalt. De klockslag som 

är markerade med fet stil är måltider som intagits mellan kl.00-06. Som framgår i tabell 6 åts 

totalt fem måltider under natten (mellan kl.00-06). I snitt åt förarna ett mål mat mellan kl.00-

06.  

I samband med att förarna registrerade sina måltider i applikationen fick de besvara fyra 

stycken skattningsfrågor. Nedan redovisas medelvärdet av de skattningar som gjorts där 

resultatet är uppdelat utifrån om de befunnit sig på arbetsplatsen eller i hemmet när de intagit 

sin måltid. 
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Tabell 7. Medelvärde på skattningar i samband med registrerad måltid(N=5) 

 
Medelvärde Median Min Max 

PÅ ARBETET (n=4) 

   Har du känt dig hungrig de senaste 10 minuterna? 

  7 7,5 0 10 

Har du känt dig effektiv de senaste 10 minuterna? 

 7 7,5 1 10 

Ser måltiden aptitlig ut?  

 8 8 5 10 

Är måltidsmiljön tilltalande?  

 3 1 0 10 

HEMMA (n=4) 

    Har du känt dig hungrig de senaste 10 minuterna?  

 7 7 5 10 

Har du känt dig effektiv de senaste 10 minuterna?  

 6 7 1 9 

Ser måltiden aptitlig ut?  

 7 8 2 10 

Är måltidsmiljön tilltalande? 

 8,5 10 2 10 

Tabell 7 visar på medelvärdet av förarnas skattningar som gjordes i samband med registrering 

av måltider, där 0 = inte alls och 10 = mycket. Förare 1 gjorde aldrig några skattningar i 

samband med måltid då denne aldrig registrerade måltider, därav bortfall. Tabell 7 visar på 

hur de olika måltidmiljöerna har skattats där förarna har skattat måltidsmiljön ”Hemma” som 

mer tilltalande (Medelvärde=8,5 av 10) än måltidsmiljön ”På arbetet” (Medelvärde=3 av 10).  

4.2.3 Arbetstider 

Tabell 8. Redovisning av förarnas arbetstider under två registrerade dygn (N=5) 

Förare:Dygn 

Arbetets start 

(kl.) 

Arbetets slut 

(kl.) 

Total 

arbetstid (h) 

Förmiddag/Eftermiddag 

(FM/EM) 

F 1:1 01.47 15.33 13:46 FM 

F 1:2 - - - - 

F 2:1 03.16 15.24 12:08 FM 

F 2:2 03.37 15.52 12:15 FM 

F 3:1 02.42 14.48 12:06 FM 

F 3:2 13.25 02.35 12:10 EM 

F 4:1 03.58 15.18 11:20 FM 

F 4:2 04.04 16.44 12:40 FM 

F 5:1 18.29 05.41 11:12 EM 

F 5:2 13.29 01.42 12:13 EM 

Förare 1 registrerade ej arbetstid under det andra dygnet, därför är det bortfall av data i 

kolumnen F 1:2.  
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4.3 Användande av applikationen etnografen 
Nedan kommer först yrkesförarnas upplevelse kring användandet av applikationen att 

redovisas i text och därefter redovisas de skattade besvärande momenten i både en tabell och i 

text.  

4.3.1 Deltagarnas upplevelse kring användandet av applikationen 

F 1 tyckte att applikationen var enkel att använda sig av men hade dessvärre problem med 

batterierna till telefonen som laddade ur sig under registreringen. De nackdelar och 

svårigheter som F 1 upplevde med användandet av applikationen var att mätinstrumentet ej 

fungerade pga. de dåliga telefonbatterierna. De förbättringar som F1 ansåg kunna göras var att 

få mer tid för registrering.  Om sådana här fel som att batterier laddar ur och mätningstillfället 

störs önskar föraren att mer tid skulle kunna beräknas vid framtida datainsamlingar. Dessutom 

skulle F 1 vilja haft mer information om varför alla dessa registreringar gjordes och vad ska 

det gynna F 1 att registrera alla dessa ting. Mer tydlighet och klarhet i vad studien skulle leda 

till.  

F 2 tyckte också att applikationen var enkel att använda sig av och uttryckte sig: ” Till och 

med de äldre gubbarna på Skogsåkarna som inte har någon datavana alls kan använda sig av 

applikationen, så enkel var den!”. Det som var bra med applikationen var just enkelheten och 

hur lättförståelig den var och F 2 ansåg inte att de fanns några förbättringar som kunde göras 

med applikationen. 

F 3 var positiv till användandet av applikationen och tyckte det vara intressant att göra 

registreringarna. Dessutom ansåg F 3 att sådana här undersökningar behövdes göras då 

transportarbetare är en yrkeskategori som är utsatt för förtidig död på grund utav dåligt 

leverne. F 3 sa att: ” Flera av mina kollegor har gått bort pga. att de inte tagit hand om sig, 

vilket är extra viktigt att göra om man arbetar som yrkesförare då det är ett utsatt yrke för 

hälsorelaterade problem”. F 3 mötte lite problem med fotograferingen av måltider, men valde 

då att registrera nått dygn mer för att vara säker på att tillräckligt med information erhölls 

samt att F 3 skrev ner alla måltider förhand om det skulle vara så att bilderna i applikationen 

ej sparats. De förbättringar som F 3 önskar görs är att deltagarna får mer information om hur 

applikationen fungerar innan registrering startar samt att de får prova på och trycka sig runt på 

applikationen innan själva registreringen påbörjas.  

F 4 ansåg att applikationen var enkel och lätt att förstå. F 4 sa att: ” det går inte att göra det 

lättare”. Men om några förbättringar kunde göras skulle det vara att förtydliga när själva 
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registreringen skulle påbörjas för när F 4 vaknade på morgonen och påbörjade registreringen 

var applikationen inställd på sänggående och skattningsfrågor om känsla vid sänggående kom 

upp.  

F 5 ansåg sig inte vare helt överrens med telefonen men menade ändå på att applikationen var 

ganska enkel när väl allt det tekniska fungerade. F 5 önskade att denne fått mer information 

om applikationen som exempelvis när och hur tumme upp/ner skulle användas. En annan 

förbättring som skulle kunna göras är att förlänga röstinspelningstiden som endast var 10 

sekunder lång. Kanske till och med att deltagarna själva ska få välja när röstinspelning börjar 

och slutar.  

 

figur 5. Redovisning av hur förarna ställer sig till frågan om de skulle kunna tänka sig att använda 

applikationen igen. 

 Alla förarna svarade att de skulle kunna tänka sig att använda sig av applikationen igen. 

Tabell 9. Sammanställning av yrkeschaufförernas självskattade upplevda besvär av att bära 

med sig och registrera data med en telefonapplikation under två dygn (N=5) 

 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

 

Fotografera 

måltiderna 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

2 

Knappast alls 

3 

Något 

1 

Inte alls 

Skatta i samband 

med sömn och 

måltid 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

 

Bära med sig 

telefonen 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

2 

Knappast alls 

3 

Något 

1 

Inte alls 

Laddning av 

telefon 

5 

Väldigt 

mycket 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

1 

Inte alls 

 

3 

Något 

Röstinspelning 

i samband med  

måltid 

3 

Något 

 

3 

Något 

3 

Något 

4 

Mycket 

2 

Knappast alls 

Nedan kommer varje metoddel ifrån tabell 9 att presenteras och förklaringar kommer att ges 

på varför deltagarna skattade som de gjorde. 

0 

2 

4 

6 

JA NEJ 

Fr
e

kv
e

n
s 

Skulle du kunna tänka dig att använda dig 
av applikationen igen? 
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Fotografera måltiderna 

60 procent av deltagarna, det vill säga tre, ansåg att det inte alls var några problem med att 

fotografera måltiderna. En av förarna däremot ansåg att det var något besvärande att ta ett foto 

då denne förare intog frukosten (i flytande form) i bilen under körning. Det var en del 

svårigheter att köra samtidigt som foto skulle tas.   

Skatta i samband med sömn och måltid 

Inga av förarna ansåg sig vara besvärade av det här momentet i metoden. 

Bära med sig telefonen 

60 procent av förarna (tre personer) upplevde det ej vara besvärande att bära med sig 

telefonen. En av förarna ansåg det vara något besvärande och det grundade sig på att 

telefonen var ganska stor och klumpig och att det ibland var något svårt att bära med sig den. 

Laddning av telefon 

De flesta av förarna (60 %) upplevde sig inte alls vara besvärade av att ladda telefonen då de 

inte heller behövde det under undersökningsperioden. Däremot var det två förare som hade 

problem med urladdning av telefonbatterier. En av förarna ansåg sig väldigt mycket besvärad 

av momentet laddning då dennes telefon laddade ur sig vilket resulterade i att data inte kunde 

registreras. En annan deltagare ansåg sig något besvärad av momentet då dennes telefon också 

laddades ur. 

Röstinspelning i samband med måltid 

Av deltagarna var det endast 20 procent (en person) som använde sig av röstinspelningen. 

Den föraren ansågs sig knappast alls besvärad av det momentet. Den enda kritik som personen 

hade var att röstinspelningstiden varade så kort att det var svårt att hinna prata in något. 60 

procent (tre personer) ansåg att röstinspelningen var något besvärande och grunderna till det 

var att de inte viste vad de skulle säga. De tyckte det kändes genant. En förare ansåg att det 

var mycket besvärande att göra röstinspelningen pga. att det kändes pinsamt.  

4. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Dygnsrytm 

Förarnas dygnsrytm är väldigt speciella där de för det mesta stiger upp mitt i natten och sover 

under dagtid, beroende på om de arbetar förmiddags- eller eftermiddagskift. Nedan diskuteras 
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förarnas sömn i relation med stress, hormoner, fysisk aktivitet och sjukdomar samt måltider 

och arbetstider. 

Sömn och säkerhet 

Hypotesen i studien var att förarna skulle skatta sig sova dåligt samt att de under nattsömnen 

inte skulle hinna återhämta sig inför ett nytt arbetspass. Om resultat från denna studie skulle 

gå att generalisera till andra förare med liknande arbetstider skulle det innebära en 

säkerhetsrisk i trafiken. Resultatet visade på att två av de fem förarna skattade sig sova ganska 

dåligt och de ansågs ha sömnproblem. Troligtvis kan det bero på att de sover för lite per natt, 

vilket kan generera i att återhämtning ej sker under sömnen. Men det var ingen av förarna som 

skattade sig ha stora koncentrationssvårigheter under arbetet vilket kan betyda att trots att de 

upplever sig vara sömniga kan de ändå vara koncentrerade under körning.   

Resultatet visade också på att förarna i snitt sov sex timmar och tio minuter per registrerat 

dygn.  Forskning visar på att människor behöver sova minst sju timmar per natt (2) vilket 

betyder att de deltagande förarna i den här studien sov för lite. Dessutom var det flera av 

deltagarna som sov färre än de 6 timmarna per natt, då de sov endast fyra timmar. Enligt 

Torbjörn Åkerstedt (2) kan det vara skadligt för kroppen att sova mindre än fyra timmar per 

natt samt att risken för att dö en förtidig död ökas vid förkortad sömnlängd.  

I enkäten fick förarna skatta hur trötta de generellt brukade vara under vissa arbetstimmar och 

där går det att utläsa att förarna skattade sig vara som tröttast vid kl.8-10 och kl.14-16, vilket 

är klockslag då det också är flest bilister ute i trafiken. Det krävs att man är mer fokuserad och 

koncentrerad på sin körning om det är mycket trafik ute på vägarna och ur en säkerhetsaspekt 

om en olycka ske under de här tidpunkterna skulle det vara mer förödande än om det skedde 

under andra delar av dygnet. Ett annat klockslag som förarna skattade sig vara som tröttast var 

mellan 24 och 02 och det här stämmer överrens med vad tidigare studier visat på (11). Flest 

bilolyckor sker också under nattettid (26) och forskare tror att en stor anledning till varför 

dessa olyckor sker är pga. trötthet (2).  

Sammanlagt av alla registrerade sovtider var det fyra sömner som skedde under dagtid. 

Dagsömn är oftast sämre än nattsömn eftersom dygnsrytmen ”spjärnar” emot sömn och 

kroppstemperaturen ökar, vilket gör att dagsömnen ofta blir kortare (2). En förkortad 

dagsömn kan också bero på att urinproduktionen ökar under dagtid vilket kan påverka ens 

dagsömn i negativ bemärkelse (11). Kroppstemperaturen har sin högsta nivå dagtid vilket 

genererar i att vi känner oss alerta samt att vi har svårare att sova. Sover vi under dagtid 



 

29 

 

påverkas vår sömn av kroppstemperaturen och vi sover sämre (11). Under dagen är också 

ämnesomsättningen högre vilket betyder att vi sover sämre då jämfört med nattetid då 

ämnesomsättningen är lägre (2). Det här kan ha påverkat förarna till att de skattade sig sova 

dåligt då dagsömn är sämre än nattsömn.  

Orsaker till varför Förare 5 skattade sig sova ganska dåligt kan bero på ålder och på att denne 

anser sig vara en utpräglad kvällsmänniska. Enligt Torbjörn Åkerstedt (2) når skiftarbetare en 

brytpunkt vid ca 45 års ålder då det blir svårare att arbeta i skift pga. ökade sömnsvårigheter. 

Förare 5 är 42 år och troligtvis kan orsaken till sömnproblemen vara åldern. Men det 

egendomliga med det här är att både förare 1 och 3 som skattade sin sömn vara ”mycket bra” 

respektive ”ganska bra” är äldre än förare 5. Förare 5 arbetar både förmiddags- och 

eftermiddagsskift och enligt forskning har en kvällsmänniska svårare att arbeta 

morgonskift/förmiddagsskift där den behöver stiga upp tidigt på morgonen och gå och lägga 

sig tidigt på kvällen (ibid). Självklart finns det undantag som med förare 5 då denne skattade 

sig inte alls ha några problem att vakna på morgonen, vilket generellt kvällsmänniskor brukar 

ha (2).   

Risker med sömnproblem 

En förkortad sömn kan leda till förhöjda nivåer av stresshormoner (2) vilket troligtvis kan 

kopplas ihop med deltagarnas svarsfrekvens om skattad stress där alla förarna svarade att de 

upplever sig vara stressade i sitt arbete. Förarna kanske har svårare att reglera den upplevda 

stressen pga. deras sömnbrist, vilket forskare har kommit fram till är en trolig orsak (45). En 

annan faktor som kan reglera och förminska upplevd stress är fysisk aktivitet (15) Resultatet 

visar på att förarna var näst intill inaktiva där endast en av de fem förarna motionerade varje 

vecka. Enligt FYSS (15) upplever tränade personer som motionerar regelbundet mindre 

uttalad stressfysiologisk aktivering i samband med psykologiskt stressande situationer. Därför 

kan inaktivitet eller brist på motion vara en orsak till varför förarna skattade sig vara så pass 

stressade i sitt arbete.  

Sjukdomspåverkan 

Förarna skattade sin hälsa i snitt vara ”ganska bra” samt att ingen av dem hade varit 

sjukskrivna mer än 1-7 dagar de senaste 12 månader. Det här kan tyda på att de är någorlunda 

friska personer. Tyvärr tillfrågades inte förarna i studien om de haft/har symptom som högt 

blodtryck, höga blodsocker och kolesterolvärden, övervikt mm som är symptom till 

sjukdomar som går under samlingsnamnet metabola syndromet (MetS). Det hade varit 

intressant att ta reda på den här typen av data då det finns ett samband mellan att drabbas av 
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MetS och att skiftarebeta (16), (24). Förare 3 nämnde i intervjun att flera av dennes kollegor 

hade gått bort pga. av dåligt leverne. Enligt en studie som gjorts på iranska yrkesförare (46) 

visar det på att yrkesförare är extra utsatta för att drabbas av MetS, på grund av deras 

arbetsmiljö. Forskning har visat på att trots att förare motionerar regelbundet och äter 

näringsrik kost har de ändå drabbats av MetS, och den troliga faktorn till detta är den 

underliggande stressen som förare upplever (47). Det har också visats på att arbetstidens 

längd är en påverkansfaktor till varför BMI och midjemåttet ökar bland yrkesförare (48), (49).  

Måltider 

Sammanlagt av alla registrerade måltider intogs fem mål under natten mellan kl.00-06. 

Nackdelarna med nattätande är att det kan orsaka störningar i tarmrörelserna, påverka 

matsmältningen, absorption och upptag av näringsämnen (16). Idag finns det ingen forskning 

som säger att det finns ett samband mellan nattätande och fetma (50) men forskning tyder på 

att det finns samband mellan skiftarbete och ökad risk för att drabbas av MetS (16), (24).  

Arbetstider 

I snitt arbetade förarna 12 timmar och 8 minuter under de registrerade dygnen. Räknar vi bort 

den 45 minuter långa rast som förarna enligt förordning 2004:865 om kör- och vilotider samt 

färdskrivare, m.m. måste ta efter fyra och en halvtimmes körning arbetar förarna i snitt 11 

timmar och 23 minuter. Enligt arbetstidslagen får ej arbetstiden överstiga tio timmar om 

arbetet är förlagt under nattetid (13). Så av resultatet kan vi se att förarna arbetar fler timmar 

än vad arbetstidslagen säger. En genomsnittlig arbetstid på mer än tio timmar kan troligtvis 

ännu vara en grund till varför flera av förarna anser sig vara trötta.  

5.1.2 Pilottestning av metod 

Förarna tyckte att applikationen var enkel att använda sig av där alla faktiskt skulle kunna 

tänka sig att använda sig av den igen. Tråkigt nog var det två av förarna som hade problem 

med registreringen och en del data uteblev. En stor del av förarna skulle önskat mer 

information om studien och metoden innan de deltog. Det moment som ansågs vara mest 

besvärande var röstinspelningen där de flesta av förarna aldrig ens gjorde en röstinspelning. 

5.2 Metoddiskussion 
I studien har en blandad metod använts för att samla in och analysera data. Fördelen med att 

samla in data med en kombination av metoder - självregistrering av data, enkät, frågeformulär 

och intervju, var att det gav en fördjupad kunskap och förståelse över hur deltagarnas 

dygnsrytm var.  
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5.2.1 Generaliserbarhet, bortfall och validitet 

Urvalsmetoden som användes i studien var ett kategoriurval då deltagarna valdes ut utifrån 

kategorierna: yrkesförare, skiftesarbetare och anställd av Skogsåkarna. Av de förare som 

valdes ut att delta i studien var det två stycken som själva hade tackat ja i förväg då de hade 

ett intresse i att delta i sådan här typ av studie. Eftersom de här två deltagarna redan var 

intresserade av att ingå i studien kan det tänkas att de hade ett större intresse och engagemang 

inför studien vilket kan leda till att ett urvals bias gjorts (51). Eftersom det var så få deltagare i 

studien där alla var anställa inom samma transportföretag är det svårt att projicera det här 

resultatet på populationen transportarbetare i hela Sverige. Det grundar sig på att alla förare i 

hela Sverige kanske inte har liknande arbetstider där de sover på dagarna och vaknar på 

nätterna. Det är nog mer troligt att resultatet är representativt för populationen 

transportarbetare med ett visst schema och anställda av Skogsåkarna. Troligtvis hade också 

generaliserbarheten blivit högre om förarna haft mer tid på sig att registrera dygnen i 

telefonerna för att slippa de bortfall av data som skedde i studien.  

Nedan diskuteras olika delar i datainsamlingsmetoden som kan ha påverkat studiens validitet. 

Under telefonregistreringen skedde en hel del bortfall där en av förarna knappt registrerade 

någon data alls och där andra förare missat att registrera en del data, vilket gör att mätdata 

saknas från vissa dagar, från vissa personer och från vissa typer av mätningar. Det här leder 

till att validiteten i studien minskas då datamaterialet inte är representativt från hela urvalet. 

Troligtvis skulle en del mätbias kunna uteslutas om deltagarna fått mer information om 

användandet av telefonen innan registreringen skedde samt om det funnits mer tid för 

registreringen så att de förare som mött problem skulle fått mer tid på sig.  

En del undersökarfel (observation bias) finns också i studien pga. en del missar i 

datainsamlingsmetoden. Under registreringen med telefonapplikationen anser jag att det kan 

ha skett en del missar. Exempel på detta är att om föraren under registreringsdygnet stängde 

av telefonen registrerades det i dataloggen som att föraren sov. Förare 3 har registrerat två 

tupplurer under det första dygnet och troligtvis kan tupplurerna istället vara stunder då föraren 

stängt av telefonen, istället för att denne verkligen sov. Förarna fick anvisningar om att inte 

stänga av telefonerna under registreringsdygnen men pga. all information som mottogs under 

samma tillfälle kan de varit så att en del förare inte la all information på minnet. Till framtida 

studier borde all information om hur applikationen fungerar osv. ges ut skriftligt till 

deltagarna för att undvika att sådan undersökarfel uppstår. Ett annat fel som också kan ha 

gjorts är när förarna registrerat arbetstider. När de slutat arbeta skulle de trycka på en s.k. 
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fritidsknapp som registrerade att arbetstiden var över. Det kan vara så att en del förare glömt 

bort att trycka på fritidsknappen precis när de slutade att arbeta, vilket gör att de arbetstider 

som har registrerats inte stämmer.  

Inför fotograferingen av måltider fick förarna direktiv om att ta kort på allt som de intar per 

dygn, både mat och dryck. Om de tar en kopp kaffe ska det registreras. De måltider som 

redovisats i resultatet kan bestå av endast kaffe eller ett glas vatten vilket betyder att resultatet 

av måltider kan ge en fel bild. De måltider som intogs under nattetid kan alltså endast vara 

vatten eller liknande. Det här kan ha påverkat validiteten i den här studien.   

5.2.2 Telefonapplikation som metod 

Att använda en telefon för att samla in data anser jag som författade har fungerat ganska bra. 

Det gällde att som undersökningsperson vara mobil och flexibel vid utlämning och 

inhämtning av telefonerna. Vissa funktioner i och med telefonen anser jag borde utvecklas för 

att förbättra metoden. Exempel på detta är att det i fortsatta studier ska finnas som alternativ 

att de urvalspersoner som själva har en ’smartphone’ (’smart telefon’) kan ladda ner 

applikationen till sin egen telefon. Detta för att slippa utlämnings- och inhämtningsprocess 

som var ganska tidskrävande. Men självklart ska momentet att möta upp deltagarna och 

observera deras arbetsmiljö finnas kvar. Detta på grund av att det var mycket givande för mig 

att få träffa förarna och se hur deras arbetsmiljö såg ut, vilket skapade en ökad förståelse för 

vilka förutsättningar förarna hade.  

Utifrån det deltagarna skattade som besvärande var röstinspelningen det mest besvärande 

momentet. Inför en metodutveckling borde momentet röstinspelning tas bort eller låta det vara 

ett valbart alternativ efter måltidsfoto, där deltagaren själv ska kunna få trycka på en start och 

stoppknapp under röstinspelningen. En av förarna antydde själv att det var för kort tid för att 

göra inspelningen och under vårt andra möte talade vi om möjligheten att själv få starta och 

stoppa röstinspelningen där föraren ansåg att det vore en bra förbättring av momentet.   

I applikationen borde det också ha funnits en ”mellanmåls-knapp” för de tillfällen då förarna 

tog en kopp kaffe eller liknande och där de inte skulle behöva göra en skattning. En tanke är 

att flera mindre mål mat inte registrerades då proceduren kring registreringen av måltider var 

ganska omfattande där deltagarna behövde fota, göra en röstinspelning och sedan svara på 

fyra skattningsfrågor. Chansen är ganska stor att flera deltagare hoppade över att registrera 

mindre mål som snacks för att proceduren var för tidskrävande, vilket kan leda till en minskad 

validitet i studien. 
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5.2.3. Enkät, intervju och frågeformulär som metoder 

Enkäten borde innehållit frågor om sjukdomar som går att koppla samman med skiftarbete, 

som exempelvis: ”Har du drabbats av hjärt- och kärlsjukdom?”, ”Har du högt blodtryck?”, 

”Har du för höga kolesterolvärden?”, ”Har du höga blodsockervärden?” För att kunna se om 

det finns några samband mellan skiftet och MetS.  

Den öppna frågan i intervjun anser jag ej fungerade då de flesta av förarna blev ganska tysta 

och inte riktigt visste vad de skulle säga. Däremot mottogs fler svar på de strukturerade 

frågorna. Vid en utveckling av den här studien borde den öppna frågan kanske avvecklas, 

eller att en öppen fråga ställs i slutet av intervjun istället där deltagarna kan ta upp återstående 

åsikter.  

Frågeformuläret var bra att använda som komplement till intervjuerna då mer specifik 

information mottogs om olika delmoment i telefonregistreringen. Alla frågeformulär 

besvarades muntligt vilket var en fördel då förarna berättade mycket om de åsikter de hade 

kring varje moment. Jag anser att om de hade besvarat frågeformuläret skriftligt hade de 

troligtvis varit mer sparsamma med information.  

5.3 Förslag till fortsatta studier 
Vid fortsatta studier borde telefonapplikationen utvecklas som beskrivits ovan. Dessutom 

borde ett större urval användas inför fortsatta studier för att få mer valid data som kan 

generaliseras på en större population som genererar i mer generaliserbarhet. Registreringen i 

telefonen borde också ske under fler än två dygn, kanske t.o.m under en hel arbetsvecka för 

att få se skillnader mellan hur dygnsrytmen ser ut under arbetsdagar och lediga dagar. Då 

skulle också data samlas in om hur många dagar i rad deltagarna arbetar och hur många dagar 

de är lediga per vecka. Det kunde också vara av intresse att ha ett urval förare från hela 

Sverige eller från andra delar i Sverige för att se om det finns några nationella skillnader.  

Fler förslag inför fortsatta studier är att undersöka måltider och måltidsmiljöer då en del i 

telefonapplikationen fokuserar på detta. Ett intressant resultat i den här studien är att de fyra 

förarna som svarade på skattningsfrågorna efter registrerad måltid skattade sin måltidsmiljö i 

hemmet som mycket mer tilltalande än måltidsmiljön på arbetet. Vilka faktorer kan ligga 

bakom dessa skattningar och hur påverkar måltidsmiljöerna förarna i deras egenupplevda 

hälsa? Det här är frågor som vore intressanta att forska mer på i framtiden.    
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6. SLUTSATS 
Studien kom fram till att två av de fem förarna ansåg sig ha sömnproblem men att det inte går 

att göra några koppla till att det skulle vara några säkerhetsproblem i trafiken, då förarna ej 

skattade sig ha några koncentrationssvårigheter under arbetstid. I snitt sov förarna för få 

timmar per natt (6 timmar och 10 minuter) där rekommendationer från tidigare forskning 

säger minst sju timmar per dygn, vilket kan påverka förarnas hälsa. Några av förarna intog 

måltider under natten, vilket kan påverka bl.a. matsmältning och tarmrörelse i negativ 

bemärkelse. I snitt hade förarna längre arbetsdagar än vad arbetstidslagen godkänner. Förarna 

anser sig ha ett hälsosamt leverne trots att de motionerar nästan inget alls.  

Enligt förarna var telefonapplikationen var en enkel metod att använda sig av för att samla in 

data om dygnsrytmen hos yrkesförare men hade en del funktioner och moment som behöver 

utvecklas inför ett fortsatt användande. 
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Bilaga 1. Information om studien  

Anvisningar till dig som deltar i studien 
om yrkesförares skift och dess 
påverkan på hälsan.  

 

Du kommer att få låna en Smartphone med en förinprogrammerad applikation 

där du under två dygn ombedes registrera dina sovtider, mattider och arbetstider. 

Före och efter sömn och i samband med måltider kommer du att få några korta 

frågor att besvara. Jag vill att du fotograferar allt du äter och dricker med 

telefonen. Om du vill avstå från att fotografera en eller flera måltider ber jag dig 

att istället fota ett valfritt motiv så att klockslag för ätandet registreras i 

telefonen.  

Du kommer också att få en kortare enkät där du ombedes svara på frågor om ditt 

befintliga hälsoläge, sömn, motion, stress osv. Efter att du har gjort två stycken 

24-timmars registreringar med Smartphonen kommer vi att mötas upp igen för 

insamling av material samt att du ska få svara på några frågor kring användandet 

av applikationen.  

 

 

Utkvittering av smartphone: 

 

Nr: 

 

Datum och underskrift: 

 

    Återlämnad                  Datum:  

  



 

 

 

Bilaga 2. Anvisningar om telefonapplikationen 

Instruktion Smartphone applikation 

Applikationen heter Etnografen och finns på första sidan i mobilen. 

ZZ = Sovknappen, den trycks på varje gång du ska sova/när du vaknat och 

skattningsfrågor om sömnen besvaras. 

FR = Fritidsknappen/vakenknappen, den trycks på varje gång du har fritid, dvs. när du 

slutar att arbeta eller när du vaknat.  

AR = Jobbikonen, den trycks på varje gång du börjar arbeta/slutar arbeta. 

M = Måltidsikonen. Genom att trycka på den här knappen kan du ta en bild på din 

måltid samt att klockslag för när du äter registreras. Du kan också här spela in en 

känsla som är kopplat till din måltid, ex: Gott, inte hungrig, smakade inte bra mm. 

Efteråt får du skattningsfrågor som ska besvaras. 

Pil upp/ned = Tumme upp/ner ikonen, här kan du trycka i samband med en måltid för 

att registrera din känsla under en måltid.  

Exempel på ett dygn 
L = Lastbilschaufför  

 

L går upp på morgonen och aktiverar att L nu är i vaket tillstånd och aktiverar sin 

vaket/fritidsknapp, direkt får L en skattning som undrar L han sovit och om L är hungrig. 

 

L tar en bild på sin frukost och spelar in en kommentar, efter  får L en skattning som ställer 

frågor kring måltiden. 

 

L kommer till jobbet och aktiverar jobbikonen. 

 

L tar en bild på sin lunch och spelar in en kommentar. L får en skattning som ställer frågor 

kring måltiden. 

 

L tar en bild på en semla som L inte hinner äta, trycker på knappen en tumme ned. 

 

L checkar ut från arbetet tar ett mellanmål och tar en bild på detta och spelar in en 

kommentar. Efter gör L en skattning om måltiden. 

 

L tar en bild på sin middag och spelar in en kommentar, efter får L en skattning som ställer 

frågor kring måltiden. 



 

 

 

 

L går och lägger sig och markerar sov ikonen i telefonen och får en skattning, sedan sättar L 

telefonen på laddning. 

 

Grunderna är mycket detsamma; ta en bild, spela in ljud och sedan göra en skattning. 

Knapparna används för att registrera när man går upp, visa när man är på arbetet och när man 

går till sängs. Knapparna är alltså knyta till aktiviteterna så att när man tar en bild, ljud 

skattning sekvensen eller gör tummen upp/tummen ned så syns det i loggen i vilket tillstånd 

man gjorde det, om det var på arbetet eller på fritiden. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3. Enkät och missivbrev 

                                                          

Hej, 

Härmed inbjuds du till att delta i en studie om arbetstider, återhämtning, sömn och mattider 

hos yrkeschaufförer. Studien utgör mitt examensarbete i Folkhälsovetenskap vid Högskolan i 

Gävle. Undersökningen görs i samarbete med Skogsåkarnas Miljö- och kvalitetschef Mathias 

Persson. Anledningen till att jag valt det här ämnet för min uppsats är bristen på kunskap 

inom området. Mer kunskap behövs om hur arbetstider och arbetsförhållanden påverkar sömn, 

mattider och stress och vilka konsekvenser det här kan få på hälsan på sikt.  

Syftet med den här studien är att titta på hur ditt speciella 2-skift påverkar din dygnsrytm och 

hälsa. Dessutom kommer du att få delta i en pilottestning av en ny undersökningsmetod som 

är en smartphone applikation. 

Studien består av en tvådagars registrering av mat-, sov- och arbetstider i en applikation som 

finns i en smartphone som vi lånar ut. Du besvarar också en kort enkät om sömn, stress, 

motion, och det allmänna hälsoläget.  

Om du samtycker till att delta i undersökningen kommer du att få anvisningar muntligt och 

skriftligt av mig.  

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt och du får avbryta din medverkan när som helst. 

Allt material som samlas in under studiens gång kommer att vara konfidentiellt och du 

kommer att vara anonym i min uppsats.  

Skulle problem uppstå i undersökningen eller att du har några frågor så är det bara att höra av 

sig till mig per mejl eller telefon. Vill du hellre kontakta Mathias Persson går det också bra. 

Se kontaktuppgifter nedan. Det går också bra att kontakta forskaren Maria Lennernäs, som är 

handledare för uppsatsen, på mejl: maria.lennernas@hig.se. 

 

 

 

 

 

Emma Åkerblom             Mathias Persson 

Mobil: 0763 63 24 60             Tlfn kontor: 026-27 93 03 

emma_akerblom@hotmail.com            mathias.persson@skogsakarna.se 

mailto:maria.lennernas@hig.se
mailto:emma_akerblom@hotmail.com
mailto:mathias.persson@skogsakarna.se


 

 

 

1. Bakgrundsinformation 
 

1.1 Kön     Man  Kvinna 

1.2 Ålder:  

1.3 Tjänstgöring:          Heltid 100 %        Deltid 75-80 % 60% eller mindre 

 

1.4 Vilket skift arbetar Du?       Förmiddag Eftermiddag   Båda två 

 

1.5 Hur länge har Du arbetat med den typ av arbetstider som Du har idag?                         

2. Hälsobedömning 
 

2.1 Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd? 

      Mycket bra Ganska bra  Varken bra eller dåligt  

 

      Ganska dåligt Mycket dåligt 

 

Har Du under de senaste 3 månaderna… 

 

2.2 …haft halsbränna, sveda i magen eller orolig mage? 

 

      Varje dag              Ett par dagar per vecka  En dag per vecka         

      Ett par dagar per månad               Inte alls/sällan 

 

2.3 …haft huvudvärk? 

      Varje dag              Ett par dagar per vecka  En dag per vecka         

      Ett par dagar per månad               Inte alls/sällan 

 

2.4 Ungefär hur många dagar har Du sammanlagt varit sjukskriven eller sjukanmäld under de 

senaste 12 månaderna? 

       Inte någon               1-7 dagar    8-30 dagar          31-90 dagar 

91 dagar eller fler 



 

 

 

3. Sömn och återhämtning 
Har Du haft känning av följande besvär under de senaste 3 månaderna? 

3.1 …haft svårigheter att somna? 

Varje dag              Ett par dagar per vecka  En dag per vecka         

      Ett par dagar per månad               Inte alls/sällan 

3.2 …haft svårigheter att vakna? 

      Varje dag              Ett par dagar per vecka  En dag per vecka         

      Ett par dagar per månad               Inte alls/sällan 

3.3 …ej utsövd vid uppvaknandet? 

      Varje dag              Ett par dagar per vecka  En dag per vecka         

      Ett par dagar per månad               Inte alls/sällan 

3.4 …sömnig under arbete? 

      Varje dag              Ett par dagar per vecka  En dag per vecka         

      Ett par dagar per månad               Inte alls/sällan 

3.5 Hur tycker Du att du sover på det hela taget? 

      Mycket bra Ganska bra  Varken bra eller dåligt  

 

      Ganska dåligt Mycket dåligt  

3.6 Är Du morgon- eller kvällsmänniska? 

      Utpräglad morgonmänniska           Mer morgon- än kvällsmänniska              Varken eller  

      Mer kvälls- än morgonmänniska   Utpräglad kvällsmänniska 

4. Stress och koncentration 
Har Du under de 3 senaste månaderna… 

4.1…känt dig stressad under arbetstid? 

       Alltid             Ofta              Ibland                Sällan   Aldrig 

4.2…haft problem med koncentrationen under arbetstid? 

       Alltid             Ofta              Ibland                Sällan   Aldrig 



 

 

 

5. Motionsvanor 
 

5.1 Hur ofta motionerar* Du per vecka? 

(*med motion menas ombytt konditions- eller styrketräning) 

 

     0 ggr                 1-2 ggr            3-4 ggr      5 eller fler ggr 

 

5.2 Hur många minuter per dag får Du vardagsmotion*? 

(*med vardagsmotion menas all typ av fysisk rörelse som inte är motion, ex: trädgårdsarbete, 

promenader, cykling och friluftsliv.) 

 

      0-15 min              15-30 min 30-60 min        60-90 min              90 min eller mer 

 

6. Skattad trötthet under arbetstid 

 

6.1 Hur sömnig känner Du dig under ett normalt förmiddagspass på en skala mellan  

1-9? Kryssa i sömnighetsgrad beroende på tid under arbetspasset (om du ej arbetar en viss tid, 

hoppa då över att kryssa i sömnighetsgrad): 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Kl. 02-04 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 04-06 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 06-08 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 08-10 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 10-12 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 12-14 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 14-16 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

 

1= mycket pigg  

3= pigg 

5= varken pigg eller trött 

7= sömnig, ej ansträngande att vara vaken 

9= mycket sömnig, kämpar mot sömnen, ansträngande att vara vaken. 



 

 

 

 

6.2 Hur sömnig känner du dig under ett normalt eftermiddagspass på en skala mellan  

1-9? Kryssa i sömnighetsgrad beroende på tid under arbetspasset (om du ej arbetar en viss tid, 

hoppa då över att kryssa i sömnighetsgrad): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 14-16 1           2      3             4             5       6            7           8   9 

 

Kl. 16-18 1           2      3             4             5       6            7           8   9

       

Kl. 18-20 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 20-22 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 22-24 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

Kl. 24-02 1           2      3             4             5       6            7           8   9

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan och för att du tog dig tid  

att svara på enkäten! 

 

1= mycket pigg  

3= pigg 

5= varken pigg eller trött 

7= sömnig, ej ansträngande att vara vaken 

9= mycket sömnig, kämpar mot sömnen, ansträngande att vara vaken. 



 

 

 

Bilaga 4. Intervjufrågor 

Intervjufrågor om användande av 
smartphone applikation 

 

 Berätta om hur det var att använda applikationen? 

 

 Vad var bra med applikationen? 

 

 Vad kan förbättras med applikationen? 

 

 Mötte du några problem/svårigheter med användandet av applikationen? 

 

 Skulle du kunna använda applikationen igen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 5. Frågeformulär 

Frågor om hur Du upplevde mätningen 
(fylls i när mätningen avslutas) 

 

Nr____________ 

1. Under registreringen, upplevde Du dig besvärad av utrustningen? (Markera 

med ett kryss över en siffra) 

 Inte alls Knappast alls Något Mycket Väldigt 

Mycket 

Fotografera 

måltiderna 

1 2 3 4 5 

Skatta före sömn 

 

1 2 3 4 5 

Bära med sig 

telefonen 

1 2 3 4 5 

Laddning 1 2 3 4 

 

5 

Att tala in en 

känsla efter 

fotograferad måltid 

1 2 3 4 5 

 

2. Om det var besvärande, ange på vilket sätt 

2a. Fotografera måltiderna 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2b. Skatta före sömn 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2c. Bära med sig telefonen 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

2d.Laddning________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2e. Att tala in en känsla 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 6. Telefonapplikationen 

Skattningsfrågor med skalor från 
telefonapplikationen Etnografen 

1. Uppstigande 

1.1 Känsla vid uppstigande – pigg/sömnig (modifierad version av 

Karolinskas Sleepiness Scale, KSS) 
1 mycket pigg 

2 

3 

4 

5  

6 

7 

8 

9 

10 mycket sömnig, kämpar mot sömnen, ansträngande att vara vaken 

1.2 Hade svårt att somna (modifierad version av Karolinskas Sleepiness 

Scale, KSS) 
1 mycket 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 inte alls 

1.3 Utsövd (modifierad version av Karolinskas Sleepiness Scale, KSS) 
1 inte alls 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 helt 

 

 



 

 

 

 

1.4 Vilja att äta vid uppstigandet (nyframtagen fråga) 
1 stark vilja att äta 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 stark ovilja, otänkbart att äta 

2. Sänggående 

2.1 Känsla vid sänggående – pigg/sömnig (modifierad version av 

Karolinskas Sleepiness Scale, KSS) 
1 mycket pigg 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 mycket sömnig, kämpar mot sömnen, ansträngande att vara vaken 

 

2.2 Vilja att äta vid sänggående (nyframtagen fråga) 
1 stark vilja att äta 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 stark ovilja, otänkbart att äta 

3. Känsla vid måltiden 

3.1 Hur har du känt sig hungrig de senaste 10 minuterna? (nyframtagen 

fråga) 
0 inte alls 

1 

2 



 

 

 

3 

4 

5 något 

6 

7 

8 

9 

10 väldigt mycket 

3.2 Hur du känt dig effektiv de senaste 10 minuterna? (modifierad version 

från Stress- Energi formuläret) 
0 inte alls 

1 

2 

3 

4 

5 något 

6 

7 

8 

9 

10 väldigt mycket 

3.3 Ser maten/måltiden aptitlig ut? (nyframtagen fråga) 
0 inte alls 

1 

2 

3 

4 

5 något 

6 

7 

8 

9 

10 väldigt mycket 

3.4 Är måltidsmiljön tilltalande? (nyframtagen fråga) 
0 inte alls 

1 

2 

3 

4 

5 något 

6 

7 

8 

9 

10 väldigt mycket 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


