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Abstract
Karin Holmkvist (2014) Sleep, meals and physical activity among professional drivers during
the day with work and spare time. Master’s thesis in health at work. University of Gävle.

Night work and irregular work hours affects social and biological rhythms in activity, eating,
sleep and metabolism. Research shows how the working conditions and working hours affect
professional drivers´ lifestyle and there is a negative impact on their health. The aim of this
cross sectional study was to describe and compare living rhythms of professional drivers. Six
drivers participated. Three driver´s had daytime work and three driver´s had shiftwork. Self
report data on work hours, sleep, sleep quality, meal and meal frequency was collected by
either a smartphone application or a paper correspondent diary. During the same period
physical activity was measured by an activity meter attached to the leg. The results show that
drivers on average slept 7 hours no matter workday or spare time (non significant). The
results indicate that drivers felt they had a good sleep quality. The result shows that drivers
eat different types of meals like breakfast, lunch, dinner or having a coffee on workdays and
on spear time. The drivers have an average of food intakes, 2 times during the working day
and 2 times during spare time. The result also indicates that drivers eat from three food groups
out of seven. The results indicate that one meal achieved the plate model during work day and
spear time. The drivers were more sedentary in their absence (48 minutes / day) than at work
(34.5 minutes / day). There was no significant difference in physical activity between work
and spare time.

Conclusion: Drivers slept equal during workday or spare day. Food habits can be improved
by increased frequency and distribution during twenty-four hours. The physical activity is on
a acceptable level but can be improved. It can be done by workplace subsidizes training card
or by motivating individual health consultations regarding diet and exercise habits. This
extension can lead to changes in professional operating environment such as education in diet
and nutrition, sleep and physical activity.
Keywords: Professional driver´s, sleep, food, physical activity
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Sammanfattning
Karin Holmkvist (2014) Sömn, måltider och fysisk aktivitet hos yrkesförare under dygn med
arbete och ledighet. Projektkurs arbetshälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv.
Högskolan i Gävle.

Yrkesförare är en riskgrupp med stillasittande, stress och rytmstörande arbetstider. Utbudet av
mat kan vara begränsat liksom möjligheten att välja arbetsmåltidens tid, plats och innehåll.
Forskning om hur arbetet påverkar dygnsrytmen i sömn, måltider, fysisk aktivitet och
återhämtning hos yrkesförare är dock begränsad. Syftet med studien var att beskriva och
jämföra yrkesförares dygnsrytm i sömn, måltider och fysisk aktivitet. I den här
tvärsnittsstudie insamlades data om arbetstider, sömn och sömnkvalitet, måltider och
måltidskvalitet genom självregistering med en Smartphoneapplikation eller motsvarande
dagbok i pappersform. Under samma period registrerades fysisk aktivitet (sitt/ligga/stå/gå) via
en fysisk aktivitetsmätare fasttejpad på låret. Av de sex förarna hade 3 förare dagtidsarbete, 3
förare arbetade skift. Resultatet visade att sömnlängden var i genomsnitt 7 timmar oavsett
arbetesdygn eller ledigt dygn (icke signifikant skillnad). Förarna ansåg sig ha en bra
sömnkvalitet. Förarna åt olika typer av måltider som till exempel frukost, lunch, middag och
fika på både arbetsdygn och ledighet. Förarna åt 2 gånger under arbetsdygn och 2 gånger
under ledighet i genomsnitt. De åt i genomsnitt från 3 livsmedelsgrupper av 7 och en måltid
uppnådde tallriksmodellen oavsett arbetsdygn eller ledigt dygn. Förarna var mer
stillasittande på sin ledighet (48 minuter/dag) än i arbetet (34,5 minuter/dag). Det var ingen
signifikant skillnad i fysisk aktivitet mellan arbete och ledighet.
Slutsats: Förarna sover lika länge oavsett arbetsdygn eller ledighet. Förarnas kostvanor kan
förbättras genom att antalet måltider och fördelning av måltider blir mer jämn över dygnet.
Den fysiska aktiviten ligger på en acceptapel nivå men kan förbättras. Detta kan göras genom
att arbetsgivaren ger personalen möjlighet till motiverande individuella hälsosamtal och till
exempel subventionerar träningskort kan påverkas positivt. Resultatet i denna studie indikerar
att de kan finnas behov av förändringar i yrkesförarnas arbetsmiljö som till exempel
utbildning inom kost och kosthållning, sömn och fysisk aktivitet.
Nyckelord: Yrkesförare, dygnsrytm, sömn, kost, fysisk aktivitet
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Introduktion
Yrkesförare en yrkesgrupp som är utsatta för arbetsskador och olyckor, på grund av pressade
tidscheman och arbetsvillkor (Åkerstedt, 2008). Det är vanligt bland yrkesförare att den
oregelbunden arbetstid orsakar sömnbrist. Matutbudet under arbetstid är ofta begränsat för
yrkesförarna liksom måltidens tid, plats och innehåll. Många yrkesförare är fysisk inaktiva
hela eller stora delar av arbetsdagen. Dessa faktorer påverkar yrkesförares hälsa negativt
(Lowden et al, 2010). Det finns dock begränsad kunskap om hur arbetsförhållanden och
arbetstider påverkar matvanor, sömn och fysisk aktivitet bland yrkesförare (Wijk & Gill,
2004). Yrkesförarnas livsstil och prestationsförmåga är inte bara en fråga om deras egen
hälsa, utan också en fråga för samhället eftersom förarnas tillstånd påverkar säkerheten på
vägarna för andra trafikanter.

Hälsa
Det finns flera sätt att se på begreppet hälsa. Två perspektiv som framhålls är de
biomedicinska och de holistiska. Enligt det biomedicinska perspektivet är hälsa kopplat till
fysiologiska förutsättningar, det vill säga antingen är man sjuk eller så är man frisk. Det
holistiska perspektivet betonar även andra dimensioner av hälsa som till exempel emotionella,
psykiska, andliga och samhällsanknutna dimensioner. WHO:s definition av hälsa från 1948 är
ett exempel på det holistiska synsättet där hälsa ses som ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande (Medin & Alexandersson, 2000). Matvanor, sömn och
fysisk aktivitet påverkar hälsan. Yrkesförare har en arbetssituation som kan innebära att
matvanor, sömn och fysisk aktivitet styrs av arbetsschemat och det kan innebära en risk för
hälsan om dessa faktorer kommer i otakt med den biologiska klockan. I denna uppsats är det
holistiska perspektivet som är centralt.

Dygnsrytm
Dygnsrytmen regleras av en inbyggd biologisk klocka med en 24-timmarscykel som styr det
kroppsliga beteendet och ämnesomsättningen. Dygnsrytmen kan vara ett hinder för kroppens
förmåga att anpassa sig till nattarbete eftersom flera av kroppens funktioner anpassas efter
dagsljus och mörker (Åkerstedt, 2008; Arendt, 2010; Huang et al, 2011).). Enligt Sand (2007)
varierar många av kroppens funktioner över tid och i ett bestämt mönster. Den regelbundna
kroppstemperaturen påverkar ämnesomsättningen som i sin tur påverkar vår fysiologiska och
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psykologiska prestationsförmåga. En högämnesomsättning ger en förbättrad
prestationsförmåga.
Kroppstempraturen påverkar ämnesomsättningen som i sin tur påverkar vår fysiologiska och
psykologiska prestationsförmåga. En högämnesomsättning ger en förbättrad
prestationsförmåga. När kroppstemperaturen når sin lägsta nivå vid 05-tiden är vi som mest
trötta. När kroppstemperaturen når sin högsta nivå vid 17-tiden känner vi oss som mest alerta
och har svårare att sova (Åkerstedt, 1995). Kroppsfunktionerna påverkas av dagsljus och
mörker (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). Detta kan göra de svårt att sova på dagtid. En
annan faktor som kan påverka om individen är lämplig till att arbeta skift eller inte är åldern
eftersom det efter 45års ålder är svårare att sova på dagtid och arbeta nattetid (Åkerstedt,
2008).

Sömn
Sömnen är viktig för att kroppen ska få tid till återhämtning. När vi sover sjunker
kroppstemperaturen, hjärtfrekvens och blodtryck samtidigt som utsöndringen av
tillväxthormon, testosteron och immunsystemets aktivitet ökar (Kecklund, et al 2010).
Sömnbehovet varierar, det rekommenderas att vi sover sju timmar per dygn (Åkerstedt,
2008). Att börja arbeta tidigt på morgonen innebär ofta en förkortad sömn och försämrad
sömnkvalitet. Oron för att inte vakna i tid kan göra att individen får mindre djupsömn
(Kecklund et al, 2010). Detta kan göra det svårt för yrkesförare att ställa om sin dygnsrytm
om de arbetar skift och innebära störd sömn (Kecklund et al, 2010). Tidigt morgonarbete som
börjar klockan 06 eller tidigare innebär ofta inte mer än 5-6 timmars sömn. För kort vilotid
det vill säga mindre än 11 timmar mellan arbetspasset stör sömnen. Äldre och morgonpigga
personer klarar ofta förmiddagsskift bättre (Kecklund et al, 2010).

Måltider
Måltider är specifika tillfällen på dygnet då individen äter, tid och plats varierar
(Livsmedelsverket, 2013). Ur en biologisk synvinkel är människan aktiv under dagen då
fungerar metabolismen som bäst och som sämst under natten, vilket gör att det är
rekommenderat att inte nattäta (Lowden et al, 2010). Livsmedelsverkets rekommendationer
för barn och vuxna är tre huvudmål och 1-3 mellanmål med god näringsmässig
sammansättning.
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Livsmedelsverket rekommenderar även att ha ett regelbundet måltidsmönster och att den
energi och näring som tas in fördelas jämt under dagen (Livsmedelsverket, 2013).

Kostvanor och kostråd
En annan rekommendation från Livsmedelsverket (2013) är att ha variation i kosten varje dag.
Maten bör innehålla livsmedel från följande grupper varje dag: Grönsaker, frukt och bär,
potatis och rotfrukter, mjölk och ost, kött, fisk och ägg, bröd och andra spannmålsprodukter
och matfett. Enskilda livsmedelsgrupper kan uteslutas, utan att kosten blir obalanserad eller
otillräcklig (Livsmedelsverket, 2013).
Nordiska ministerrådets expertgrupp rekommenderar att vuxna äter mycket frukt och
grönsaker, helst tre frukter och grönsaker per dag. Till en vuxen rekommenderas också
fullkornsprodukter (bröd, pasta, flingor, gryn och ris) liksom att äta fisk flera gånger i veckan.
En vuxen kan även tänka på att välja nyckelhålsmärkta produkter och att man använder
flytande margarin eller olja i matlagningen (Nordic Nutrition Recommendations, 2012).

Fysisk aktivitet och rekommendation
På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut har Yrkesföreningen för fysisk aktivitet tagit fram
rekommendationer för fysisk aktivitet. För alla över 18 år rekommenderas det att vara
måttligt fysiskt aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Aktiviteten ska spridas ut
över veckan och utföras i minst 10 minuter per dag. En aktivitet som uppfyller denna
rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka. En annan rekommendation
är 20-30 minuters löpning per vecka. Muskelstärkande fysisk aktivitet behöver utföras minst 2
gånger i veckan för flertalet av kroppens stora muskelgrupper (FYSS, 2011).

Effekter av fysisk aktivitet
Forskningen stödjer att regelbunden fysisk aktivitet har en god effekt på flera
vällevnadssjukdomar som till exempel diabetes typ 2, övervikt, högt blodtryck, hjärt- och
kärlsjukdomar, benskörhet och en del typer av cancer (Faskunger, 2007).
Många yrkesförare löper stor risk att drabbas av sjukdomar som diabetes typ 2, det metabola
syndromet och hjärt- och kärlsjukdomar för att de har en stillasittande livsstil och dåliga
matvanor (Jacobsen el al, 2007; FHI, 2010). Enligt FYSS (2008) kan negativa effekter av
stillasittande bland annat vara ett större midjeomfång (BMI) och högre blodtryck.
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Genom att gå 10000 steg eller mer per dag påverkas kroppen på många olika sätt. Hjärta, kärl
och lungor blir starkare. Risken att drabbas av typ 2 diabetes minskas. Genom att
blodcirkulationen ökar, upplever individen sig själv som piggare och gladare (Tudor-Locke &
Bassett, 2004).

Arbetstidens förläggning
Enligt SCB avser dagtidsarbete att arbete utförs mellan klockan 06.00 till klockan 18.00. Att
ha oregelbundna arbetstider eller arbeta skift är vanligast inom vård och omsorg, transport
samt hotell och restaurang (SCB, 2012).
Kecklund et al (2010) beskriver traditionellt skiftarbete som består av två eller flera skift som
avlöser varandra på bestämda tider (kan även kallas turlista eller vaktschema). Turlista är
vanligt inom transport och servicesektorn. Egen företagare har oftast oregelbundna
arbetstider.

Skiftarbetande yrkesförares hälsa (sömn, kost och fysisk aktivitet)
Faktorer som skiftarbete och sömnproblem kan tillsammans leda till ökad stress i arbetet för
yrkesförare. Enligt Åkerstedt (2008) blir sömnen och dygnsvilan ännu kortare om man arbetat
kväll dagen före. Sömnbrist påverkar den mentala prestationsförmåga och de flesta olyckor
eller felbedömningar sker på grund av sömnbrist (Gerber, Hartmann, Brand, HolsboerTrachsler, 2010; Pinheioro et al, 2006). En annan faktor som påverkar sömnen är restiden
mellan arbetet och hemmet (Åkerstedt, 2008). Det finns longitudinella studier som pekar på
att individer som får för lite återhämtning har en ökad risk att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdom (Kivimäki et al, 2006). Det finns också flera tvärsnittsstudier som visar på att
bristande återhämtning korrelerar ofta med stress, ihållande trötthet, depressiva symptom och
utbrändhet (Söderström et al, 2004).
Syftet med det longitudinella forskningsprojektet ”Vaken bakom ratten med hälsosam mat”
var att förbättra matvanorna bland yrkesförare under arbetstid. Resultatet visade att
yrkesförarna blivit mer medvetna om att ha hälsosamma matvanor och att
livsstilsförändringar inte behöver vara stora för att de ska främja deras egen hälsa. Några av
de förare som deltog i programmet förlorade mer än 20 kg i vikt under processen
(Arbetshälsoinstitutet, 2012).
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300 lastbilschaufförer deltog i en studie som undersökte motionsvanor och upplevda hinder
att motionera. Nästan 20 % av deltagarna utövade ingen motion den senaste veckan. 93,3 %
av deltagarna hade ett BMI på 25 eller högre. De flesta av deltagarna uppgav att tid och plats
upplevdes som hinder för att inte motionera (Turner & Reed, 2011).
I en undersökning gjord i Sverige på 440 förare konstaterar forskarna att yrkesförare ofta är
överviktiga, rökare och arbetar i skift. Studien pekade också på att yrkesförare är mer
stillasittande på sin fritid (Wijk & Gill, 2004).

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen inom detta område är begränsad. Av de studier
som är gjorda pekar flera likande resultat på att oregelbunden arbetstid påverkar sömnen
negativt bland yrkesförare. Genom hälsosamma matvanor på arbetstid går det att påverka
yrkesförarnas hälsa. I studier gjorda på ett stort antal deltagare pekar resultaten på att det inte
är många yrkesförare som motionerar. Det är också vanligt att yrkesförare är överviktiga.
Problemformulering
Människan är predisponerad att vara dagaktiv och sova nattetid. Den biologiska dygnsrytmen
är hos de flesta individer inställd på aktivitet och ätande dagtid, sömn och fasta nattetid.
Genom oregelbunden arbetstid eller att ha långa arbetsdagar störs den biologiska rytmen.
Detta kan på långsikt påverka individens hälsa. Yrkesförare kan utgöra en riskgrupp för att
utveckla övervikt, diabetes typ 2, hjärt och kärlsjukdom och cancer eftersom oregelbundna
arbetstider troligen inverkar på matvanor, dygnsrytm, sömn aktivitet och tillräcklig tid för vila
och återhämtning. Forskningsarbetet om hur arbetet påverkar yrkesförares sömn, måltidsrytm,
fysisk aktivitet och återhämtning hos yrkesförare är begränsad. Att fylla denna
kunskapslucka kan leda till förbättringar i yrkesförares arbetsmiljö och arbetsschema.
Syfte
Syftet med studien var att beskriva yrkesförares dygnsrytm i sömn, måltider och fysisk
aktivitet. Ett ytterligare syfte var att jämföra yrkesförares sömn, måltider och fysisk aktivitet
mellan dygn med arbete och ledighet.
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Frågeställningar:
-

Vilken sömnlängd och sömnkvalitet har yrkesförarna under arbetsdagar och ledighet?
Finns det skillnader under arbetsdagar och ledighet?

-

Hur många ät-tillfällen och typ av måltider har yrkesförarna under arbetsdagar och
ledighet? Finns det skillnader mellan arbetsdygn och lediga dygn?

-

Finns det skillnader hur måltidernas innehåll ser ut under arbetsdagar och lediga dygn?

-

Finns det skillnader i hur lång tid under dygnet som yrkesförarna är sittande/liggande,
stående och gående samt i antal steg under arbetsdagar och lediga dagar?

Metod
Design
Studiens hade en tvärsnittsdesign. Självregistrering användes via en Smartphoneapplikation
eller dagbok för att beskriva och jämföra yrkesförares sömnlängd, sömnvanor, sömnkvalitet,
antal måltidstillfällen, typ av måltid, måltidskvalitet och fysisk aktivitet mellan arbetsdygn
och lediga dygn samt antal steg under arbetsdygn och ledighet. Detta ger en överblicksbild av
hur yrkesförares dygnsrytm ser ut med avseende på sömn, mat och fysisk aktivitet i samband
med arbetsdag eller ledig dag. Deltagarna som är yrkesförare följdes under sammantaget 7
dygn som innefattade 5 arbetsdagar och 2 lediga dagar.

Urval
Studiens urval var sex manliga yrkesförare. Kriterierna för att delta i studien var att arbeta
som yrkesförare. Yrkesförarna i denna studie var skogsmaskinförare, djurtransportör och
lantbrukare. Förarna var verksamma i Gävleborgsregionen. Tre av sex deltagare i denna
studie var egenföretagare, de återstående tre var anställda i olika företag. Yrkesförare från
olika branscher valdes för att medge viss generaliserbarhet. Undersökningsledaren är
medveten om att urvalsantalet är litet. Studien innehöll flera olika typer av mätningar och att
arbetet gjordes under tidsbegränsning. Detta bidrog till att urvalet var begränsat. I studien
användes ett bekvämlighetsurval.
Deltagarna kontaktades personligen av undersökningsledaren via möten eller telefonsamtal.
Undersökningsledaren valde att använda kontakter inom olika branscher för att kunna
genomföra studien. För att underlätta datainsamlingen valdes yrkesförare från samma
geografiska område. 3 av 6 förare arbetade tvåskift vilket innebär förmiddag klockan 06-15
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och eftermiddag klockan 15-00. De övriga 3 förarna som arbetade > 8 timmar valdes för att
kunna se om de fanns skillnader i avseende på sömn, måltider och fysisk aktivitet.
Individuella variationer på arbetstiden förekom. Alla arbetar heltid eller mer. Deltagarna var i
åldrarna 22-59 år. Medelåldern bland förarna var 48,6 år. Det var ingen av förarna som var
småbarnsförälder. Förarnas yrkeserfarenhet varierar mellan 5 och 30 år. För närmare
beskrivning av förarnas yrken och arbetsvillkor (se bilaga 4).

Litteratursökning
En litteraturöversikt på vetenskapliga studier har gjorts där fokus var att fördjupa sig i tidigare
studier om yrkesförares matvanor, sömn och fysisk aktivitet. Sökningar gjordes i databasen
PubMed med sökorden; shift work, day worker, health, sleep/-iness, drivers, food habits,
performance, exercise, physical activity. Vid sökningarna kombinerades de olika sökorden
ihop som till exempel drivers+ health, drivers + sleep, drivers + food habits , drivers+
exercise , shiftworker+health , day worker + health. Sökningar har också gjorts på hemsidor
för att se vilka studier som genomförts eller bekostats av TYA (Utbildning och arbetsmiljö i
transportbranschen), VTI (Väg Trafik Institutet), Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket och
Stressforskningsinstitutet. Sökningen i PubMed resulterade med sökorden drivers+health i 25
artiklar, drivers+ sleep resulterade i 2 artiklar, drivers + food habits resulterade i 238 artiklar,
drivers+ exercise resulterade i 267 artiklar, shiftworker+health resulterade i 304 artiklar, day
worker + health resulterade i 3 artiklar. Totalt var det 839 artiklar. Flera av de studier som
hittades i litteratursökningen var inte vetenskapligt granskade (peer review). 54 stycken
artiklar var vetenskapligt granskade. Av de 54 studier som hittats gjordes bedömningen att de
nyaste och mest relevanta studierna, som kunde ge en bild av yrkesförares matvanor, sömn
och fysisk aktivitet skulle tas med i denna studie. Studier från år 2000 och framåt har använts.

Datainsamling
Datainsamlingen inleddes med ett personligt möte där syftet med studien beskrevs, där
föraren fick lämna samtycke till att delta och med en instruktion om hur registring av data
skulle genomföras och vad föraren skulle göra under en mätvecka. På mötet fick deltagaren
även motta ett skriftligt missiv brev (se bilaga 1). Under mötet bestämdes ett nytt möte för att
lämna ut mätare och telefoner/dagbok samt att informera hur dessa fungerar.
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Informationsmötet och utdelning av mätare och telefon hölls i förarens hem eller hemma hos
undersökningsledaren. Skriftliga instruktioner hur mat och sömndagboken skulle fyllas i
dagboken (se bilaga 2 och 3) eller applikationen lämnades ut vid detta tillfälle. Yrkesföraren
behöll sedan mätutrustningen till dessa att datainsamlingen var över. Inhämtandet av de
fysiska aktivitetsmätarna och telefonen/dagboksanteckningarna skede några dagar efter
datainsamlingens slut. Det delades ut fem telefoner och en dagbok.
Datainsamlingen skedde under en vecka (måndag-söndag) för alla förare. De förare som
arbetade skift, arbetade under mätveckan förmiddag. Förarna som arbetade dagtid arbetade
som vanligt > mer än 8 timmar/dag. Valet att mäta förmiddagsskiftet grundas på att flera
förare upplevde förmiddagsskiftet som jobbigare än eftermiddagsskiftet. Varje dag ser inte
likadan ut för yrkesförarna och för att minska de slumpmässiga variationerna som kan
förekomma i de variabler som mättes valde undersökningsledaren att mäta yrkesförarna under
7 dagar.

Mätning av sömn
I ett pågående forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle har en telefonapplikation används. I
applikationen registreras sovtider, ät-tider och arbetstider liksom skattningsfrågor om hur
deltagarna upplevt maten och sömnen. De utvalda yrkesförarna fick registrera under en
arbetsvecka (måndag-söndag). De skattningsfrågor som ställs i applikationen är modifierade
versioner av Karolinska Sömnformulär (KSS) och Stress- Energi formuläret (SEQ). Förarna
fick i samband med sitt uppvaknad skatta om de sovit tillräckligt länge på en femgradig skala
5 ja, definitivt tillräckligt 1 nej definitivt för lite. De fick också besvara frågan hur de sovit på
en fem gradig skala där var 5 mycket bra och 1 mycket dåligt. Förarna fick även registrera när
de gick och lade sig. Att använda telefonapplikation som datainsamlingsmetod grundar sig på
ett antagande om det är ett enkelt sätt att samla in data på både som deltagare att lämna
informationen och som undersökningsledare att ta del av den. Det finns studier som
undersökt användandet av telefoner som en datainsamlingsmetod. Fördelen med
telefontekniken vid insamlande av data är att den förbättrar noggrannheten och kvalitén på de
data som samlas in jämfört med de data som samlas in skriftligt av deltagare. De flesta
deltagare upplevde att det var bekvämt att använda denna teknik (Boulos, Wheeler, Trveares,
Jones, 2011; Gregoski, Mueller, Vertegel, Shaporev, Jackson, Frenzel, Sprehn, Treiber,
2012).
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Mätning av måltid
I telefonapplikationen registrerade varje förare allt de åt och drack under mätveckan. Vid
varje ät- tillfälle fotograferade deltagarna de tänkt äta och dricka. Därefter fick förarna
rangordna maten, mängden mat, platsen och atmosfären på en femgradig skala där 5 var
mycket nöjd och 1 var missnöjd. Skattningsfrågorna angående sömnen och måltiden var
rangordnade 1-5 vilket är av ordinalskale-typ. Förarna fick även registrera sin arbetstid som
började när de satte sig i maskinen och när de avslutade dagen och åkte hem. På grund av att
en yrkesförare inte kände sig helt bekväm med att använda telefon applikationen men ändå
ville delta i studien utarbetades en dagbok utifrån telefonapplikationens frågor (se bilaga 2
och 3). I telefonapplikationen registreras till exempel klockslag automatiskt.
I dagboken finns en kolumn där föraren fick ange klockslag när han åt eller drack någonting
och när han somnade och vaknade. Då undersökningsledaren inte gjort en pilottestning av
dagboken upptäcktes vid analysen att en fråga som anger när personen började arbeta och när
personen slutade arbetade saknades. Detta kan påverka studiens tillförlitlighet. Föraren hade
dock muntligt berättat om sina arbetstider för undersökningsledaren.

Mätning av fysisk aktivitet
Mätutrustningen är designad för att känna av bens positioner och aktiviteter. Mätinstrumentet
registrerar upprätta kroppspositioner, sittande och liggande positioner. Mätinstrumentet
placerades mittpå deltagarens högra lår under en hela dagen. Detta för att undersöka hur aktiv
deltagaren är på sin arbetstid och på sin ledighet. Deltagarna kan arbeta normalt utan att bli
störd under dagen med denna utrustning på. Mätutrustningen registrerar rörelsemönstret
(ligga/sitta, stå och gå) hos personen var 15:e sekund. Denna mätare gjorde de möjligt att
registrera antal steg per dygn.

I denna studie har mätinstrumentet Active PAL används. Det finns studier som visar på att
ActivPAL är ett objektivt mätningsverktyg som mäter det den är avsedd att mäta. ActivPAL
mäter när individen sitter, ligger, står eller går (Dowd, Harrington, & Donnelly, 2012;
Aminian & Hinckson, 2012). Enligt Tudor-Locke & Bassett (2004) rekommenderas det att vi
går 10000 steg per dag. Det motsvarar ungefär 6 kilometer. En stegräknare kan ge en
uppfattning om hur mycket individen rör på sig.
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Tabell 1. Bedömning
av aktivitetsnivåer.
(Tudor-Locke &
Bassett, 2004)
Antal steg per dag
mindre än 5 000
5 000
– 7 499
7 500
– 9 999
10 000
– 12 500
mer än
12 500

Aktivitetsnivå
Stillasittande
Lågaktiv
måttligt aktiv
Aktiv
mycket aktiv

Forskningsetiska överväganden
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer – informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. I inbjudan om att delta i studien
fick deltagarna information om syftet med studien och de olika delmomenten. Deltagarna blev
även informerade om att det var frivilligt att delta i undersökningen och de när som helst kan
avbryta sitt deltagande. Genom att deltagarna själva fick bestämma om sitt deltagande, är de
också motiverade till att delta. De deltagare som valt att delta har gett sitt samtycke och
därmed uppfyller undersökningen samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet informerar
deltagarna om att alla uppgifter de lämnar till forskaren kommer att förvaras på ett sådant sätt
att obehöriga inte kommer att ha tillgång uppgifterna. Uppgifterna kommer endast att nyttjas
av forskaren till undersökningens syfte, vilket informerar deltagaren om nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna som deltog i studien kodas och resultatet kommer att
redovisas på ett sådant sätt att inga uppgifter kommer att kunna knytas till enskild person. Ett
etiskt dilemma med denna studie är att undersökningsledaren känner deltagarna väl.
Deltagarna kan i det personliga mötet och i telefonsamtalen haft svårt att säga nej till
undersökningsledaren. Detta har undersökningsledaren försökt att motverka genom att ge
deltagarna både muntligt och skriftligt information om att det är frivilligt att delta i studien.

Dataanalys
Hanteringen av data har skett både manuellt och via dator. Data från telefonerna (sovtider,
arbetstider, måltider och skattningar) och dagboksanteckningar fördes in i Microsoft Office
Excel 2010. Data från den fysiska aktivitetsmätaren analyserades först i activPAL3 software
och fördes sedan in i Microsoft Excel 2010 för vidare analys och beräkning av medelvärde
och standardavvikelse. Datat delas in i arbetsdygn och ledighet. Medelvärde beräknades för
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arbete respektive ledighet. Därefter jämfördes medelvärden från arbetsdygn och ledighet i
parat T-test. De parade T-testet valdes att utföras då det visar om skillnaden i medelvärdet är
slumpmässigt eller om det är en faktisk skillnad (Olsson, 2011). Data från telefonerna och
dagboken redovisas i tabeller och text. Deltagarna i studien är kodade och har fått
benämningarna Förare 1 (F 1), Förare 2 (F 2), Förare 3 (F 3), Förare 4 (F 4) och Förare 5 (F
5), Förare 6 (F6).

För att besvara frågeställningen om vilken sömnlängd och sömnkvalitet yrkesförarna hade
under arbetsdagar och ledighet samt om det fanns skillnader under arbetesdagar och ledighet
beräknades medelvärde och standardavvikelse fram i Excel-programmet för förarnas
sömnlängd på arbetsdygn och ledighet. För förarnas sömnkvalitet beräknades median och
omfång ut i Excel-programmet under arbetsdygn och ledighet. I Excel beräknades parat T-test
på antal sömntimmar under arbetsdygn och ledighet. Urvalet var för litet för att icke
parametiska statistiska tester skulle kunna göras på sömnkvalitet för yrkesförarna.

För att besvara frågeställningarna om hur många ät-tillfällen och typ av måltider yrkesförarna
hade under arbetesdagar och ledighet samt om det finns skillnader mellan arbetsdygn och
lediga dygn liksom frågeställningen om det fanns det skillnader hur måltiderna ser ut under
arbetsdagar och lediga dygn används matcirkeln och tallriksmodell för att analysera varje ättillfälle som föraren registerat via telefonapplikationen. Matcirkeln består utav 7 olika
livsmedelsgrupper. De olika livsmedelsgrupperna är frukt och bär, grönsaker, potatis och
rotfrukter, bröd, flingor, gryn, pasta och ris, matfett, mjölk och ost, kött, fisk och ägg.
Utifrån vad fotot på ät-tillfället visade gjordes en bedömning av vilka livsmedelsgrupper som
fanns med. Tallriksmodellen består av tre delar och ät-tillfället bedömdes utifrån detta. Den
första delen är potatis, pasta ris, bulgur. Den andra delen består av grönsaker och frukt. Den
tre delen är avsedd för kött, fisk, ägg och baljväxter. Dessa riktmärken ger på ett enkelt sätt en
överblick och en uppfattning om hur förarna äter under arbetsdygn och ledighet. Därefter har
median och omfång beräknats i Excel under arbetsdygn och ledighet med avseende på antal
livsmedelsgrupper och tallriksmodellen. Utifrån tidpunkten och vad fotot visade av
måltidsinnehållet har undersökningsledaren gjort en bedömning att klassificera ät-tillfället.
Enligt svenska närings rekommendationer är en lämplig måltidsordning tre huvudmål
(frukost, lunch och middag) och 1-3 mellanmål. I denna bedömning har inte mellanmål varit
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aktuellt. Flera ät-tillfällen bestod endast av kaffe och dessa tillfällen har bedömts som fika på
arbetsdygn eller ledighet. Kaffet har inte klassas som mellanmål. Frukost infaller mellan
klockan 05-09. Lunch infaller mellan klockan 11-13. Middag infaller mellan klockan 16-19.

För att besvara frågeställningen om det fanns skillnader i hur lång tid under dygnet som
yrkesförarna är sittande/liggande, stående och gående under arbetsdagar och lediga dagar
analyserades data från den fysiska aktivitetsmätaren. Datat fördes först in i activPAL3
software och senare in i Microsoft Excel 2010 för vidare analys och beräkning av medelvärde
och standardavvikelse på förarnas tid i sitta/ligga, stå och gå. Därefter gjordes ett parat T-test i
Excel på sitta/ligga, stå och gå under arbete och ledighet. Mätaren har också regiterat antal
steg per dygn. Medelvärde och standarsavvikelse har beräknas på antal steg per dygn därefter
har ett T-test gjorts på antal steg per dygn. Förarenas antal steg per dag har även bedömds
utifrån Tudor-Locke & Bassett (2004) modell. Modellen bedömde att aktivitetsnivån för
stillasittande var mindre än 5000 steg per dag. 5000-7499 steg per dag bedöms som lågaktiv.
7500-9999 steg per dag bedöms aktivitetsnivån vara måttligt aktiv. 10000- 12500 steg per dag
bedöms som aktiv och mer än 12500 steg per dag bedöms som mycket aktiv.

Resultat
Sömn
I tabell 2 redovisas resultat för sömn och sömnkvalitet. De parade T-testen visar inte på någon
statistiskt signifikant skillnad i sömnlängd på arbetsdygn och ledigt dygn (Tabell 2).

Måltider
I tabell 2 redovisas resultatet för antal ät-tillfällen, antal kompletta måltider samt antal
livsmedelsgrupper. Resultatet visar inte på någon statistisk signifikant skillnad då det inte var
möjligt att utföra icke parametiska statistiska tester i dessa frågor.
I denna studie saknades frukt och grönsaker vid flera av förarnas ät-tillfällen. Resultatet tyder
på att förarna äter en måltid som uppnår tallriksmodellen oavsett om de är arbetsdygn eller
ledigt dygn. Oftast var de grönsakerna som saknades för att ät-tillfället skulle bli komplett. En
annan observation som gjorts är att mängden pasta, potatis, ris och/eller kött, kyckling, fisk
vid flera tillfällen varit för stora. Detta har gjort att grönsakerna inte fått plats på tallriken.
Oftast var de middagen som saknade grönsaker.
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Det har upptäckts under analysprocessen att det sakandes uppgifter och bilder från fem förare
som använt telefonapplikationen. Detta kan ha berott på att telefonen inte varit tömd när data
samlades in och då blivit full. Detta kan ha resulterat i att telefonen inte kunnat registrera mer
data.
Fysisk aktivitet
Det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan arbetsdygn och ledighet vad det gäller
sitta/ligga, stå eller gå. Det förekom bortfall på grund av tekniska fel.

Tabell 2. *Jämförelse med parat, 2-sidigt Students t-test (p>0,05) på variablerna sömn,
fysisk aktivitet samt antal steg. Jämförelser av sömn och fysisk aktivitet mellan 5
arbetsdagar och 2 lediga dagar. N=6 manliga yrkesförare, För variablerna sömnkvalitet och
måltider kunde inga statistiska jämförelser med icke parametiska tester utföras på grund av
för litet urval. För dessa variabler anges median och omfång.** Skattning 1= Nej, definitivt
för lite 5 = Ja, definitivt tillräckligt
VARIABEL

Arbetsdag

Ledig dag

p-värde *

Sömn (antal timmar per dygn per vecka)

7,1 (1,1)

7,0 (2,3)

Sömnkvalitet ** Hur har du sovit?

4,5 (1-5)

4,5 (1-5)

Har du sovit tillräckligt?

4 (1-5)

4 (1-5)

Antal ät-tillfällen

2 (1-8)

2 (1-8)

Antal kompletta måltider

1 (1-3)

1 (1-3)

Antal livmedelsgrupper

3 (1-7)

3 (1-7)

Sitta/Ligga

34,5 (19)

48,4 (9,5)

0,37

Stå

19,9 (18,5)

8,2 (7,7)

0,44

Gå

6,2 (3,6)

3,5 (2,5)

0,47

Antal steg

5165 (99)

4751(292)

0,34

0,46

Måltider

Fysisk aktivitet (minuter per dag)
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Diskussion
Resultatet visade att de inte fanns någon statistisk signifikant skillnad i sömnlängd mellan
arbetsdygn och lediga dygn. Resultatet tyder på att förarna har en god sömnkvalitet.
Resultatet indikerar att förarna i genomsnitt äter två måltider under arbetesdygn och två under
ledigt dygn. En måltid komplett utifrån tallriksmodellen. Ät-tillfället består oftast av tre olika
livsmedelsgrupper. Det fanns heller ingen statistisk signifikant skillnad i fysisk aktivitet under
arbete eller under ledighet.

Resultatdiskussion
Sömnlängd
Resultatet visade att förarna sov i genomsnitt 7 timmar oavsett arbetsdygn eller ledighet.
Enligt Åkerstedt (2008) är minimibehovet av sömn sju timmar. Enligt Kecklund (et al 2010)
skulle människor som börjar arbeta tidigt på morgonen ha en försämrad sömn då de sover 5-6
timmar. Att förarna sover de antal timmar som rekommenderas kan bero på att de inte är
någon av förarna som har småbarn som kräver omvårdnad nattetid.

Sömnkvalitet
Resultatet visar att förarna anser sig ha en bra sömnkvalitet. Detta går emot Kecklunds(et al
2010) argument om att individer som börjar arbeta tidigt på morgonen skulle ha försämrad
sömnkvalitet. Att förarna i denna studie upplever en god sömnkvalitet kan ha att göra med
deras ålder eller med det faktum att de är morgonmänniskor. Åkerstedt(1995) beskriver att det
oftast är äldre och morgonpigga människor som klarar förmiddagsskiftet bättre. Åkerstedt
(2008) menar på att det finns en brytpunkt vid 45 års ålder, därefter ökar svårigheten med att
sova på dagtid och arbeta nattetid om individen arbetar skift. I denna studie var fem förare
mer än 45 år.

Måltider
Förarna i denna studie har ätit olika typer av måltider som till exempel frukost, lunch, middag
och fika på både arbetsdygn och ledighet. Resultatet visar att förarna äter i genomsnitt 2
gånger under arbetsdygn och 2 gånger under ledighet. Livsmedelsverket (2012)
rekommenderar att vuxna äter tre huvudmål och 1-3 mellanmål under ett dygn. Förarna äter
utifrån denna rekommendation för få antal måltider under både arbetsdygn och ledighet.
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Resultatet indikerar att förarna i genomsnitt äter ifrån 3 livsmedelsgrupper av 7. Detta kan
innebära obalans i kostintaget över tid. Resultatet tyder på att det inte var någon skillnad på
arbetsdygn eller ledighet. Livsmedelsverket (2012) rekommenderar en varierad kost varje
dag för att näringsbehovet lättast ska tillgodoses. Enskilda livsmedelsgrupper kan uteslutas
vid enstaka måltider utan att kosten totalt sett blir otillräcklig om de äter från alla
livsmedelsgrupper under dygnet. Blir livsmedelsgruppen utesluten över lång tid kan detta leda
till en brist hos individen (Livsmedelverket, 2012). Nordiska ministerrådets expertgrupp
rekommenderar att vuxna äter mycket frukt och grönsaker, helst tre frukter och grönsaker per
dag. I denna studie saknades frukt och grönskaer vid flera tillfällen hos förarna.
Resultatet tyder på att förarna i denna studie äter en måltid som uppnår tallriksmodellen
oavsett om de är på arbetsdygn eller ledigt dygn. Oftast var det grönsakerna som saknades för
att ät-tillfället skulle bli komplett. En annan observation som gjorts är mängden pasta, potatis,
ris och/ eller kött, kyckling, fisk vid flera ät-tillfällen var för stora. Detta gjorde i sin tur att
grönsakerna då inte fick plats på tallriken. Oftast var det middagen som saknade grönsaker.

Sammanfattningsvis visar resultaten att förarnas sömnlängd och sömnkvalitet är goda och
följer också rekommendationer som finns. Detta gör att förarna har god tid för återhämtning
under natten när de sover. Förarna äter för få gånger per dygn vilket gör att de deras kostintag
blir ojämnt fördelat under dygn vilket påverkar förarnas prestationsförmåga. Förarna har
också en obalanserad kost vilket över tid kan leda till näringsbrist.

Fysisk aktivitet
Resultatet visar att förarna var mer stillasittande på sin ledighet (48 minuter/dygn/vecka) än
under ett arbetsdygn (34,5 minut/dygn/vecka). Enligt FYSS (2008) finns samband mellan
stillasittande och flera hjärtkärlsjukdomar. Stillasittandet eller inaktiviteten kan leda till högre
blodtryck och större midjeomfång. Ökad fysisk aktivitet minskar risken för diabetes typ 2,
övervikt, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, och vissa typer av cancer
(Faskunger, 2004).

I genomsnitt gick förarna 5162 steg under arbetesdygn och 4751 steg under sin ledighet. Det
fanns ingen statistisk signifikant skillnad. Detta är färre antal steg än vad som rekommenderas
av Tudor-Locke & Bassett (2004). De rekommenderar att vi går 10000 steg per dag.
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Förslag till åtgärder
En förändring som skulle kunna införas i förarnas livsstil är att i större utsträckning äta efter
tallriksmodellen. För förarna skulle detta innebära att de får äta mer grönsaker för att uppnå
tallriksomodellens fördelning. En del förare skulle behöva äta fler gånger/dag och se över
fördelningen av ät-tillfällena så de blir jämnare.
De som kan vara ett hinder är begränsningen av kokmöjligheter och förvarningen av maten på
arbetet. Andra förändringar som skulle införas i förarnas livsstil är att bli mer fysisk aktiv så
att de åtminstone går sammanlagt 10000 steg / dag. Om förarna uppfyller detta, skulle de
uppfylla Folkhälsoinstitutets rekommendationer om att vara måttligt fysiskt aktiv minst 150
minuter i veckan. En promenad på 10 minuter räcker för att uppnå en hälsoeffekt enligt FYSS
(2011). Detta minskar risken för till exempel hjärt-kärl sjukdom och diabetes typ 2. Resultatet
tyder på att förarna var mindre fysisk aktiv på sin lediga tid än på arbete. Det kan bero på att
de inte har aktiviteter på sin lediga tid som kräver att de är mer fysisk aktiv än vad de är under
arbete. Ett resultat som förvånar undersökningsledaren är hur många olika måltidmönster de
finns. Det är inte självklart för alla att äta frukost, lunch och middag. Genom individuella
hälsosamtal om både kostvanor och fysisk aktivitet på arbetsplatsen skulle förarnas hälsa
kunna förbättras. Andra insatser som arbetsplatsen kan erbjuda för att förbättra hälsan hos
förarna är information och utbildning inom hälsa. Arbetsledningen skulle också kunna
uppmuntra sina förare till att vara fysisk aktiv genom att införa friskvårdspengar för
subventionering av träningskort om de inte redan har det på arbetsplatsen.

Metod diskussion
Att använda telefonapplikation som insamlingsmetod trodde undersökningsledaren skulle
vara smidigt. Det uppstod en hel del problem med telefonerna vilket resulterat i att data inte
registrerats samt att flera av deltagarna i denna studie upplevt de svårt att hantera telefonen.
De har visat sig i analysprocessen att en del telefoner inte var tömda på gamla data vilket gjort
att ny data inte kunde registreras från deltagarna i denna studie. Det har lett till bortfall av
data. Förarna har fått instruktioner om att fotografera all mat och dryck under mätveckan
trots detta saknas data från flera förare. Detta kan bero på att de varit svårt att använda en
Smartphone för deltagarna. Det har kommit till undersökningsledarens kännedom att några

16

av deltagarna känt sig något besvärad av att bära med sig telefonen för att fotografera maten
när de blivit inbjuden på exempelvis lunch eller fika under mätveckan.
Detta kan påverka resultatet när kort uteblivit från dessa ät-tillfällen. Det har under
analysprocessen visat sig att flera av förarna inte har tagit med vad de dricker till ett
huvudmål. En brist i telefonapplikationen har varit att deltagarna inte kunde ladda upp sina
data via upload-knappen i applikationen. De var svårt för undersökningsledaren att ha kolla på
vilken data som kommit in under förarens mätvecka. I framtida forskning bör man vara
uppmärksam på dessa typer av problem som att se till att telefonerna är helt tom på data innan
de lämnas ut för att samla in ny data. Informera och låt förarna ha en prov dag bara för att de
ska få känna hur de är att ha med sig telefonen en dag.
Urvalet i denna studie var för litet för att statistiska tester av skillnader i arbete och ledighet
på ordinalskalenivå skulle vara möjliga för variablerna sömnkvalitet och måltider. Detta är
negativt för studiens validitet och reabilitet.

Dagboken skulle ha varit bättre utformad. Dagboken hann inte provas på några personer innan
den delades ut. Efter utdelningen upptäcktes att de saknades frågor om till exempelvis
arbetstid. Detta drar ner resultatens tillförlitlighet. Arbetstider diskuterades dock muntligt med
alla förare. En del arbetstidregistreringar i telefonapplikationen har också fallit bort. Då
undersökningsledaren hade den muntliga informationen så kunde ändå en bild skapas av
förarens dygnsrytm.
Under datainsamlingsperioden var det en fysisk aktivitetsmätare som gick sönder under sista
datainsamlingsdagen. Bortfallet av data påverkar studiens reabilitet och validitet.

Under analysprocessen har det framkommit att deltagarna dricker en hel del kaffe under ett
dygn. De är flera tillfällen där deltagaren enbart druckit kaffe som räknats som ett ät-tillfälle.
De totala antal ät-tillfällen blir fler men vid närmare analys har kaffet räknats som fika på
både arbetsdygn och ledighet. Vilket gör att resultatet för antalet ät-tillfällen inte blir
missvisade på grund av kaffedrickande. Det som skulle kunna förbättras i applikationen är att
införa en funktion som talar om att individen dricker kaffe så att de tillfället inte registreras
som ett ät-tillfälle.
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Validitet och reabilitet
Då dagboken inte pilottestats innan utlämnade till deltagaren minskar detta studiens validitet.
Det är också oklart om dagbok/frågeformulär är en likvärdig metod för att samla in
information som en applikation i en Smartphone. Måltidernas kvalitet bedömdes efter
etablerade kriterier. Tallriksmodellen och livsmedelsgrupper enligt Livsmedelsverkets databas
vilket ökar validitet och reliabilitet. De olika måltidstyperna ”frukost”, ”lunch” ,”middag”
bedömdes mer subjektivt och begreppen avspeglar inte vad som åts vilket gör det svårt att
jämföra med andra studier av måltidsmönster. De fysiska aktivitetsmätarna är en validerad
metod ifrån flera studier vilket stärker studiens reabilitet (Dowd et al, 2012; Aminian &
Hinckson, 2012; Tudor-Locke & Bassett, 2004). Generaliserbarheten för resultatet är låg,
därför att urvalet är litet. Det blir svårt att generalisera resultaten till yrkesförare som arbetar
under andra arbetstider och arbetsförhållanden.

Slutsats
Förarna sover lika länge oavsett arbetsdygn eller ledighet. Förarnas kostvanor kan förbättras
genom att antalet och fördelning blir mer jämn över dygnet. Den fysiska aktiviten ligger på en
acceptapel nivå men kan förbättras. Detta kan göras genom att arbetsgivaren ger personalen
möjlighet till motiverande individuella hälsosamtal och till exempel subventionerar
träningskort kan påverka hälsan positivt. Resultatet i denna studie indikerar att de kan finnas
behov av förändringar i yrkesförarnas arbetsmiljö som till exempel bättre scheman, utbildning
inom kost och kosthållning, sömn och fysisk aktivitet.
På grund av det låga deltagarantalet är det svårt att generalisera resultaten till yrkesförare som
arbetar med andra arbetstider eller under andra förhållanden.

Förslag till fortsatta studier
Generaliseringsbarheten i denna studie var liten. Det skulle vara av intressant för framtida
forskning att studera en större urvalsgrupp med samma typ av mätningsinstrument som i
denna studie, telefonapplikation och fysisk aktivitetsmätare. För att få mer kunskap om
yrkesförarnas arbetstider och hälsa skulle det vara intressant att studera om de finns någon
skillnad mellan förmiddagsskift och eftermiddagsskift i sömn, måltider och fysisk aktivitet.
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Resultaten från denna studie tyder på att motions och kostvanorna bland yrkesförare kan
förbättras. Det skulle vara av värde att göra en interventionsstudie med en kontrollgrupp och
en interventionsgrupp där båda grupperna arbetar skift. Interventionsgruppen får testa en diet
och ett träningsprogram under en viss tid och kontrollgruppen fortsätter som vanligt. I studien
kan man titta på hur individen påverkas dels av att arbeta skift dels om de har någon effekt av
att äta och träna på ett visst sätt.
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Bilaga 1

Hej!
Med detta brev bjuds du som yrkesförare in till att delta i en studie om sömn, mat och fysisk
aktivitet. Att arbeta som yrkesförare innebär utmaningar för kroppen. Mer kunskap behövs
om hur arbetsvillkoren och säkerheten i arbetet som yrkesförare kan förbättras och hälsorisker
motverkas. Syftet med denna studie är att undersöka hur skiftarbetet påverkar din dygnsrytm
och hälsa. Du kommer att få fylla i en enkel mat och sömndagbok via telefonapplikation eller
pappersenkät under en vecka (måndag-söndag) som du arbetar förmiddagsskift. Under denna
mätvecka kommer du även att ha en liten mätare fast tejpad på benet som mäter din fysiska
aktivitet det vill säga när du går, står eller sitter. Aktivitetsmätaren ska helst vara på från att
du kliver upp ur sängen tills du går och lägger dig.

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt och du får avbryta din medverkan när som helst.

Studien utgör mitt examensarbete i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Allt material
som samlas in under studiens gång kommer att vara konfidentiellt, 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 Karin per mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter nedan. Det går också bra
att kontakta forskaren Maria Lennernäs, som är handledare för uppsatsen, på mejl:
Xxxxxx@xx.xx

Med vänlig hälsning
Karin Holmkvist
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Karin Holmkvist
Mobil: xxxxxx
Mail: xxxxx@xx.xx

Bilaga 2

Sömndagbok
Magisteruppsats i arbetshälsovetenskap 15 hp
Karin Holmkvist 2013-07-01 Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Id-kod:

Instruktion till sömndagbok
Enkätfrågorna nedan fylls i på mornarna under den vecka som du ska
registrera din sömn.
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Sömn

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Fylls i på
morgonen
När gick du
och lade dig?
(släckte ljuset
för att sova)
När steg du
upp?
Har du sovit
tillräckligt
länge?
1=Nej,
definitivt för
lite
2=Nej, klart
för lite
3=Nej, något
för lite
4=Ja, i stort
sett
5=Ja,definitivt
tillräckligt
Hur har du
sovit?
1=Mycket
dåligt
2=ganska
dåligt
3=Varken
eller
4=Granska
bra
5=Mycket bra
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Bilaga 3

Matdagbok
Magisteruppsats i arbetshälsovetenskap 15 hp
Karin Holmkvist 2013- 07- 01 Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Instruktion till Matdagbok
Under den vecka som registreringen pågår registreras alla ät- tillfälle i matdagboken
genom att fylla i enkäten på nästa sida varje gång du äter något. Det kan till exempel vara
dricka kaffe, äta en frukt eller en glass liksom frukost, lunch eller middag. Registreringen
ska ske under hela dygnet
29

Datum:
Veckodag:

Typ av ättillfälle Tex.
Lunch, fika,
mellanmål

Vad åt och
drack du?

Tidpunkt:

På vilken
plats? Tex
macken,
kiosken
eller lunchservering
Hur länge
varade ditt
ät-tillfälle?
Rangordna
nöjdhet
med ättillfället
1-5 där 1=
mycket
missnöjd
och
5=mycket
nöjd
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Bilaga 4
Nedan beskrivs förarnas branschtillhörighet och arbetsvillkor.
Djurtransportör
En transportör kan vara en fysisk eller juridisk person som transporterar djur för egen eller
annans räkning. Förare ska ha ett kompetensbevis för att få transportera djur. Föraren ansvarar
för att givna instruktioner följs och för djurens hantering, skydd och tillsyn under transport
men även vid av och i lastning. Förutom att föraren har ansvar att följa de regelverk som finns
för djuren, ska föraren även följa de gällande kör och vilotids regler som finns (Wennberg,
2010). Föraren som deltar i denna studie följer de kör och vilotider som finns. Föraren har
arbetat mellan klockan 06.00- 16.30.

Skogsmaskinbranschen
Enligt arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning för skogsmaskinförare ansvarar föraren för
gallring, slutavverkning och transport av virket fram till väg. Den skogsmaskin som kallas
skördare används vid gallring och slutavverkning. Skördarförarna fäller, kvistar, kapar och
sorterar träden. Transport av virket till avläggningsplatserna görs med hjälp av skotare. I
denna studie kör 2 förare skördare och 2 förare skotare. 3 förare arbetar skift och 1 arbetar
fyra dagar med fler antal arbetstimmar. Den sist nämnda föraren arbetar inte hemma på orten.
De skogsmaskinförare som arbetar skift i denna studie har börjat ca 06.00 och slutat 14.30.

Lantbruksarbetare
Lundqvist (2012) beskriver lantbruk som ett familjeföretag med ett fåtal sysselsatta och där
ensamarbete är vanligt förekommande. De arbetsuppgifter som en lantbrukare har varierar
mycket. De arbetar till exempel med djurproduktion, växtodling, underhåll av byggnader och
maskiner. Lantbruksarbetaren som deltar i denna studie spenderar stor del av sin arbetstid i
traktorn för att utföra sina arbetsuppgifter. Deltagarens arbetstider varierar. En ”vanlig dag”
börjar runt 06.00 och slutar runt 19.00. Under skördetid är det jobb mer eller mindre dygnet
runt. Undersökningsledaren har varit i kontakt med fackförbundet Kommunal i frågan om
kollektivavtal för lantbruk men det har varit svårt att få fram uppgifter om vad som gäller
lantbrukens arbetstider.

31

32

