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Abstract 
 
Eriksson, M. (2016). Associations between work, health, diet and physical activity – A 
quantitative study amongst personal assistants. Bachelor thesis in Public Health 
Science. Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and 
Occupational Studies. University of Gävle, Sweden 
 
The purpose of this quantitative survey study was to examine if there were any 
associations between subjective self-rated health, workload and scheduling in relation to 
habits involving diet and physical activity among personal assistants. This study was 
carried out as an online based survey where all the participants was selected non-
randomly through one single private company in the middle regions of Sweden. 
Associations were tested through cross table analysis, also known as Chi2-tests. No 
associations was established in regards to the thesis main purpose. However, some 
associations could be drawn between the participants’ willingness to change their 
current dietary- and exercise habits and their current habits. The main conclusion from 
this study was that further research is needed amongst personal assistants to determine 
how their professional life relates to their dietary and exercise habits. 
 
Keywords: Public health, dietary habits, exercise, physical activity, personal assistants, 
self-rated health 
 
  



 

 

Sammanfattning 
 
Många människor arbetar i dag som personliga assistenter och den yrkeskategori som 
detta arbete ingår i är idag den tredje största i Sverige och är idag den yrkeskategori som 
sysselsätter flest kvinnor i landet. Trots detta så är mängden forskning som bedrivits 
inom detta yrkes arbetsförutsättningar ytterst begränsad. Syftet med denna 
undersökning var att kartlägga vilka vardagliga rutiner kring kost och fysisk aktivitet 
som fanns bland de anställda som arbetar som personliga assistenter på ett privat 
företag. Studien ämnade undersöka huruvida några associationer kunde dras mellan de 
anställdas allmänna hälsotillstånd, nivån av sysselsättning, arbetsschema och deras 
vanor kring kost och fysisk aktivitet. Studien var av kvantitativ design där 
informationen hämtades från studiepopulationen via en online-baserad enkät. Urvalet 
var icke-randomiserat där hela den möjliga studiepopulationen erbjöds att delta. 
Deltagarna kontaktades via SMS och av 420 möjliga deltagare så låg svarsresponsen på 
22 %. Utifrån insamlad data så kunde inga associationer dras mellan allmänt 
hälsotillstånd, nivå av sysselsättning, arbetsschema och deltagarnas kost- och 
motionsvanor. Däremot så kunde associationer göras mellan deltagarnas önskan om att 
ändra sina kost- och motionsvanor och hur deras vanor för tillfället såg ut. Övergripande 
så kunde deltagarnas kostvanor beskrivas som regelbundna och de ägnade sig 
huvudsakligen åt måttliga mängder fysisk aktivitet. Det låga deltagarantalet innebar 
dock att resultatets generaliserbarhet inte kunde bedömas som särskilt hög. Den 
huvudsakliga slutsatsen från denna undersökning var att ytterligare forskning behövs för 
att tydliggöra hur personliga assistenters arbetsförhållanden påverkar deras vanor kring 
kost och motion och vise versa. 
 
Nyckelord: Public health, folkhälsa, personliga assistenter, kostvanor, fysisk aktivitet. 
  



 

 

Förord 
 
Mitt intresse för att undersöka just denna yrkesgrupp uppstod genom att jag själv har 
varit anställd som personlig assistent med vikariat under sammanlagt ca 2 år. Jag har 
varit yrkesverksam hos personer som fortfarande bor med sina föräldrar men även hos 
personer som har eget boende. Jag har både arbetat som ensam assistent och arbetat i 
arbetslag som utgörs av fler personer som förser samma klient med assistans. Jag har 
också erfarenhet att delta i anpassade sysselsättningar som erbjuds till personer som är i 
behov av assistans. Denna arbetserfarenhet har gett mig en förstahandsförståelse för 
vilken bredd och variation som finns inom yrket, både vad det gäller vilka krav som 
ställs, arbetsförutsättningar samt i arbetsuppgifter. Jag blev därför nyfiken på hur denna 
yrkeskårs mat- och motionsvanor, samt självupplevda hälsotillstånd påverkas av deras 
arbete. Jag vill rikta ett tack till alla deltagare, det deltagande företagets ledning, min 
handledare Eugene Lyskov, mina studiekamrater, examinatorer och alla övriga som 
hjälpt till i genomförandet av denna undersökning. 



 

 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund ........................................................................................................................ 1	
Inledning .................................................................................................................... 1	
Arbetsförutsättningar, kost och fysisk aktivitet. ........................................................ 2	
Vanor kring kost och fysisk aktivitet ......................................................................... 4	
Problemformulering ................................................................................................... 4	

Syfte ............................................................................................................................... 5	

Metod ............................................................................................................................. 5	
Design ........................................................................................................................ 5	
Urval ........................................................................................................................... 5	
Datainsamling ............................................................................................................ 6	
Bortfall ....................................................................................................................... 8	
Dataanalys .................................................................................................................. 8	
Forskningsetiska överväganden ................................................................................. 9	

Resultat ........................................................................................................................... 9	
Livssituation ............................................................................................................... 9	
Arbetssituation ......................................................................................................... 10	
Kostvanor och fysisk aktivitet .................................................................................. 11	
Analyser och associationer ....................................................................................... 14	

Metoddiskussion .......................................................................................................... 14	
Urval ......................................................................................................................... 14	
Datainsamling .......................................................................................................... 15	
Mått på kostvanor och fysisk aktivitet ..................................................................... 16	
Dataanalys ................................................................................................................ 17	

Resultatdiskussion ........................................................................................................ 17	
Livssituation och arbetssituation .............................................................................. 17	
Kostvanor och fysisk aktivitet .................................................................................. 19	

Slutsats ......................................................................................................................... 20	

Referenser .................................................................................................................... 22	



 

 1 

Bakgrund 
Inledning 
Det finns tidigare forskning som rör människor som arbetar inom vårdyrken och hur 
deras arbete påverkar deras levnadsvanor och vise versa. Ett arbete inom vården som 
etablerats mer och mer i samhället och på arbetsmarknaden på senare tid är arbetet 
som personlig assistent. Personliga assistenter arbetar med att ge assistansberättigade 
personer med funktionsnedsättning hjälp i vardagen. I likhet med andra vårdyrken 
som exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden är majoriteten av 
de som arbetar som personlig assistent kvinnor. Enligt standarden för svensk 
yrkesklassificering (SSYK4) ingår personliga assistenter i yrkesgrupp 5133 och denna 
grupp utgjordes år 2013 av ca 150 000 personer, varav 80 procent var kvinnor vilket 
gör denna yrkesgrupp till den näst vanligaste bland kvinnor i Sverige (Statistiska 
Centralbyrån, 2015). Då denna yrkesgrupp utgör en betydande del av Sveriges 
befolkning blir också dessa människors arbetsförutsättningar en folkhälsofråga i 
enlighet med målområde 4 – hälsa i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Likt 
andra vårdyrken förekommer arbetsmoment som utgör fysisk ansträngning, 
exempelvis i formen tunga lyft och oregelbundna arbetstider är också vanligt 
förekommande. För att klara av ett arbete som kan vara stundtals fysiskt krävande är 
det en fördel om den yrkesverksamme ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet för 
att kunna orka med de påfrestningar som arbetet utgör. Vidare påverkar oregelbundna 
arbetstider och skiftarbete ofta människors matvanor. Hos individer som exempelvis 
arbetar nattskift är det vanligt förekommande att måltidsordningen rubbas samt att 
dessa människor ofta har svårt att återhämta sig från sitt arbete vilket leder till en 
stillasittande fritid (Persson & Mårtensson, 2006). 
 
Kost- och motionsvanor är 2 faktorer som har en betydande inverkan på människors 
allmänna hälsotillstånd då de båda kan hjälpa med att främja deras hälsa och att 
undvika sjukdom. De utgör också 2 av de 11 nationella folkhälsomålen, målområde 9 
– Fysisk aktivitet samt målområde 10 – Matvanor och livsmedel 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Sunda kost- och motionsvanor har visat sig ha en 
positiv effekt när det kommer till att förebygga hälsoproblem och sjukdomstillstånd 
som exempelvis övervikt, fetma, metabolt syndrom, hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, tarmsjukdom och även vissa former av cancer. Enligt de nordiska 
näringsrekommendationerna bör kostintaget vara varierat för att många näringsämnen 
som möjligt ska vara representerade och mängden bör också vara anpassad efter 
individens energibehov för att främja dennes hälsa. Då en varierad och allsidig kost 
innebär att flertalet olika livsmedel måste intas är det svårt att täcka detta behov om 
en person äter för få gånger om dagen då en maträtt vanligtvis innehåller en begränsad 
mängd ingredienser. Av denna anledning blir måltidsfrekvensen, dvs. hur ofta 
personen äter, också en betydande faktor (Nordic Council of Ministers, 2014). 
 
Den mänskliga kroppen är skapt för rörelse och god kroppslig funktion kan därför 
utvecklas, bibehållas och förbättras genom fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet innebär all 
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form av muskulär aktivitet som leder till ökad energiomsättning vilket kan ske på 
varierande ansträngningsnivå, från måttligare arbete såsom en promenad till intensiv 
löpning. Motion avser måttligare former av ansträngning och träning avser mera 
fysiskt krävande aktivitet, exempelvis idrott. Kroppen anpassar sig efter de fysiska 
ansträngningar som den utsätts för och regelbunden aktivitet kan således främja en 
god hälsa. En del av de hälsovinster som kan uppnås genom fysisk aktivet är 
förbättrad muskelstyrka, balans, syreupptagningsförmåga, starkare immunförsvar, 
bättre hormonbalans- och produktion samt jämnare ämnesomsättning (FYSS, 2008). 
För generell hälsa rekommenderas vuxna individer 18-64 år ägnar sig åt minst 150 
minuter av måttligt ansträngande fysik aktivitet per vecka, alternativt 75 minuter av 
kraftigare ansträngning och varje tillfälle bör vara minst 10 minuter och för ytterligare 
hälsovinster kan ovanstående mängder av fysiskt aktivitet fördubblas. Vidare säger 
rekommendationerna att vuxna individer bör ägna sig åt muskelstärkande träning 2 
dagar i veckan (WHO, 2015). 
 
Arbetsförutsättningar, kost och fysisk aktivitet 
Lowden et al (2010) har i sin artikel gjort en översikt av 21 kvantitativa 
internationella forskningsartiklar gjorda på ämnet kostvanor och skiftarbete där 
kostintag har registrerats. Bland dessa 21 artiklar är den äldsta genomförd 1967 och 
den senaste 2009. Denna översikt lyfter fram vilka problematiska kostvanor som kan 
förekomma hos skiftarbetare. Detta är tydligast bland människor som arbetar nattskift. 
Måltidordningen bestäms i första hand av människors behov av energi över dygnet för 
att undvika att gå ner i vikt. Men måltidsordningen påverkas även av kulturella och 
sociala faktorer som är betydande för hur vi äter, exempelvis mellan vilka tider vi äter 
frukost, lunch och middag. Detta påverkar också utbudet av mat under arbetstid. 
Människor som arbetar på natten har sällan samma tillgång till lunchrestauranger, 
vilket tenderar att leda till att dessa människor ofta äter ”det som finns till hands” och 
att de småäter under arbetspasset. Artikeln innehåller riktlinjer för hur människor som 
arbetar skift bör planera sitt näringsintag för att undvika de negativa hälsoeffekter som 
annars kan uppstå. Kortfattat säger dessa rekommendationer att oavsett vilken typ av 
skift som en person arbetar rekommenderas det att denne planerar sitt kostintag som 
enligt en ”normal” dygnsrytm. Exempel på detta är att nattskiftsarbetare råds till att 
äta sin frukost efter avslutat arbetspass innan de ska sova (ibid). 
 
Persson & Mårtensson (2006) har genomfört en kvalitativ intervjustudie på samma 
ämne där studiepopulationen är undersköterskor som arbetar nattskift inom svensk 
äldreomsorg, varav majoriteten är kvinnor. Utöver kostvanor har denna studie också 
samlat in data rörande deltagarnas motionsvanor. Fokus i denna undersökning har 
legat på att undersöka vad deltagarna själva beskriver som orsaker till sina kost- och 
motionsvanor till följd av deras nattskiftsarbete. Deltagarna beskriver själva vilka 
problem som uppstår och vilka lösningar de nyttjar för att handskas med sin 
arbetssituation. Många av deltagarna beskrev att de har svårt att välja sundare 
måltidsval dagen efter att de har arbetat ett nattskift då de ofta upplever att de är 
sötsugna, samt att de ofta är för trötta för att motionera. En del deltagare sade att det 
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fanns fördelar när det kom till deras motionsvanor då de har mycket tid över till fysisk 
aktivitet under dagtid (ibid). 
 
Loprinzi (2015) har analyserat data insamlade i NHANES-undersökningarna 
(National Health and Nutrition Examination Survey) från 2005-2006. NHANES är en 
nationell hälsoundersökning som görs i USA. Analysen jämför skillnaderna i fysisk 
aktivitet mellan människor som arbetar dag-, kväll-, natt-, roterande skift samt övriga 
typer av skiftarbete. De värden som mätts är mängden lätt fysisk aktivitet, samt 
mängden måttligt- till kraftigt ansträngande fysisk aktivitet som personerna ägnar sig 
åt. Data har samlats in via intervjuer, formulär och accelerometrar (ett tekniskt 
redskap som avläser hur ofta en person förflyttar sig). I denna studie har urvalet av 
1536 deltagare stratifierats över ålder, kön, etnicitet och utbildningsnivå för att 
resultatet ska representera den amerikanska populationen i sin helhet. Vad som 
tydligast framkommer i denna studie är att deltagarna som arbetar kvälls- och nattskift 
ägnar sig åt mindre måttligt- till kraftigt ansträngande fysiskt aktivitet (59 % för 
kvällskift och 70 % för nattskift) i jämförelse med deltagare som arbetar dagtid (ibid).  
 
Vandelanotte et al (2015) har i sin studie undersökt vilka associationer som kan dras 
mellan sysselsättning, inkomst, arbetstid, typ av arbete (låga eller höga fysiska krav) 
skiftarbete, utbildningsnivå, ålder, kön, BMI och den totala mängden fysisk aktivitet. 
Denna studie är genomförd i Queensland, Australien och data har samlats in via 
telefonintervjuer. 1194 personer deltog i denna undersökning där urvalet av hushåll 
har stratifierats för att representera den nationella befolkningen. Denna undersökning 
visar att de arbetsfaktorer som har högst inverkan på deltagarnas totala fysiska 
aktivitet är om deras arbete innehåller icke-automatiserade, manuella arbetsmoment 
med höga fysiska krav. Människor med dessa yrken uppvisar den högsta nivån av 
total fysisk aktivitet. Undersökningen visar också att människor som har stillasittande 
och mindre fysiskt krävande arbete inte kompenserar med ökad fysisk aktivitet under 
sin fritid. Slutsatsen som dras är att typen av arbete som genomförs är den mest 
avgörande faktorn för hur fysiskt aktiva arbetande människor är (ibid). 
 
Peplonska et al (2014) har undersökt mängden fysisk aktivitet som sjuksköterskor och 
barnmorskor ägnar sig åt och jämfört skillnaden mellan de som arbetar roterande 
nattskift och de som arbetar dagtid. Denna undersökning är genomförd i Lodz, Polen 
och studiepopulationen är kvinnor mellan 40-60 år. Antalet deltagare var 725, varav 
354 arbetade nattskift och 371 arbetade dagtid. En faktor som tagits med i denna 
undersökning är att deltagarna fick identifiera sig som “morgon-” eller 
“kvällsmänniskor”. I denna studie var de deltagare som arbetade nattskift de som var 
mest fysiskt aktiva på arbetet och hade även den högsta mängden total fysisk aktivitet 
över ett dygn. Nattskiftsarbetare angav dock en lägre nivå av fysisk aktivitet under 
fritid. I denna artikel diskuteras det också om att de deltagare som bäst klarar av 
nattskiftsarbete verkar vara de som identifierar sig själva som “kvällsmänniskor” och 
är den yngre delen av studiepopulationen. Dessa människor visade ingen skillnad i 
mängd fysisk aktivitet på fritiden i jämförelse med de som arbetade dagtid (ibid). 
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Vanor kring kost och fysisk aktivitet 
Naughton et al (2015) genomförde en enkätundersökning i Irland som riktade sig till 
500 personer. Urvalet stratifierades för att vara representativt för landets befolkning. 
Syftet med denna undersökning var att se hur kostvanor påverkar måltidsval, och 
mera specifikt mängden sockerintag. De faktorer som mättes i denna undersökning 
var sockerintag, matvanor, sug och begär, självtillit, planering av måltider, översikt av 
sockerintag och behovet av att begränsa sockerintag. Vad denna underökning visade 
var att vanor var den huvudsakligen avgörande faktorn när det kom till det totala 
sockerintaget och kvaliteten på livsmedel. De personer som uppvisade hög självtillit 
till att upprätthålla goda vanor och planerade sina måltider också var de som med 
största sannolikhet gjorde sundare matval (ibid). 
 
Barnes et al (2015) har undersökt hur mellanmål påverkar det totala energiintaget, 
måltidskvalité och BMI. Deras undersökning genomfördes på ett hälsocenter i 
Minneapolis, Minnesota och innefattade 233 personer i åldern 18-60. Samtliga 
deltagare kontaktades 3 gånger via telefon under en period om 21 dagar för att lämna 
en rapport om sitt kostintag de senaste 24 timmarna och de fick även lämna uppgifter 
om längd och vikt. Deltagarnas svar jämfördes sedan med Healthy Eating Index 2010 
för att avgöra den generella kvalitén på deras kostintag. Denna undersökning visade  
att personer som ofta åt mellanmål som exempelvis juice och nötter hade överlag 
sundare kostvanor, och personer som ofta åt grönsaker till mellanmål hade lägre BMI. 
I kontrast till detta så visade denna undersökning också att personer som tenderade att 
äta sockerrika mellanmål som desserter och läsk överlag åt mat av sämre kvalité och 
också hade högre BMI (ibid). 
 
Wicker & Frick (2015) samlade in enkätdata från 28 europeiska länder för att 
undersöka hur måttlig fysisk ansträngning respektive kraftig fysisk ansträngning 
påverkade människor och deras allmänna välmående. Måttlig ansträngning och kraftig 
ansträngning användes som 2 separata mått. För respektive mått så gjordes 2 
mätningar, frekvens och duration. Frekvens angav hur många dagar i veckan 
deltagaren ägnade sig åt respektive mått och duration angav hur lång tid varje enskilt 
tillfälle varade. Vidare så kontrollerades resultatet mot bl.a. mot kön, ålder och 
inkomst. Resultatet visade att högre frekvens och duration av måttlig fysisk 
ansträngning hade signifikant god inverkan på människors allmänna välmående. 
Tvärtemot detta så rapporterade de människor som frekvent ägnade sig åt kraftigt 
ansträngande aktivitet under längre duration lägre nivåer av allmänt välmående (ibid). 
 
Problemformulering  
Trots att det finns tidigare forskning på hur skiftarbete påverkar kost- och 
motionsvanor och följande hälsoutfall är den forskningen huvudsakligen generell och 
gjord över flera typer av yrken. Inom vårdyrken rör denna forskning främst 
sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, och då framförallt inom offentlig 
sektor. Internationellt sett finns det forskning som är utförd inom privat sektor, men 
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det saknas underlag inom forskning gjord på privata svenska vårdinstitutioner och 
företag. Även om arbetet som personlig assistent till viss grad liknar andra vårdyrken 
är det en egen yrkeskår som de senaste åren har blivit mer etablerad på 
arbetsmarknaden och ca hälften av alla förvärvsarbetande inom yrkesgruppen arbetar 
inom privat sektor (Statistikdatabasen, 2015). På grund av att det är ett nyetablerat 
yrke är mängden forskning som är gjord kring personliga assistenters arbete 
begränsad och det finns således ett behov av att vidga kunskapsbasen kring hur dessa 
människors levnadsvanor påverkas av sin arbetssituation. Detta för att kartlägga 
huruvida personliga assistenters arbetsvillkor har liknande effekter vad det gäller kost- 
och motionsvanor som hos andra vårdyrken. 
 

Syfte 
Målet med denna studie är att kartlägga vilka vardagliga vanor kring kost och fysisk 
aktivitet som finns hos personer som arbetar som personliga assistenter i ett privat 
vårdföretag. 
 
De frågor som studien ämnar besvara är de följande: 
 

- Finns det associationer mellan arbetstider, nivån av sysselsättning och 
personliga assistenters kostvanor och fysiska aktivitet? 

- Finns det associationer mellan personliga assistenters självupplevda allmänna 
hälsotillstånd och deras vanor kring kost och fysisk aktivitet? 

 

Metod 
Design 
Då studien ämnade kartlägga vilka generella vanor kring kost och aktivitet bland 
personliga assistenter så valdes en kvantitativ och beskrivande design. Metoden som 
valdes var en tvärsnittsstudie då intresset ligger vid att mäta prevalensen av särskilda 
hälsovanor- och mått. Informationen kommer att hämtas från studiepopulationen via 
enkäter.  Valet föll på en tvärsnittsstudie med enkätformulär då detta är den 
lämpligaste metoden för att göra ett stickprov i en större studiepopulation. 
Tvärsnittsstudier kan också genomföras på kort tid och är relativt kostnadseffektiva 
vilket styrkte valet av just denna metod då undersökningen skulle genomföras inom 
en snäv tidsram och med begränsade medel. Nackdelen med denna typ av design är 
att den endast kan ge en tillfällig bild av hur läget ser ut rörande de frågor och den 
studiepopulation som valts undersökas. En enskild tvärsnittsstudie kan därför inte 
säga något om samband eller kausalitet, dvs hur faktorer hänger ihop eller hur de 
påverkar varandra. Studien är på så sätt begränsad till att endast kunna påvisa 
eventuella associationer mellan de mätta faktorerna (Bryman, 2011). 
 
Urval 
Studien genomfördes på ett privat företag i ett mellansvenskt län. Företaget har ca 400 
årsanställda som är yrkesverksamma som personliga assistenter. Dessa personer 
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utgjorde den potentiella studiepopulationen. Urvalet var av icke-randomiserad typ där 
ett så kallat ja-sägarurvalurval tillämpades. Detta är en form av bekvämlighetsurval 
där hela den potentiella studiepopulationen ombeds att delta men endast de personer 
som tackar ja är de som slutligen deltar. Detta är en vanligt förekommande 
urvalsmetod inom företag och organisationer för att göra stickprov bland anställda 
och medlemmar. Denna urvalsmetod tillämpades med tanke på studiens 
tidsbegränsning samt att den genomfördes på ett enskilt företag (Aczel, 1999). 
 
Enkäten skickades ut till ca 420 anställda, varav 92 personer valde att delta i 
undersökningen, vilket gav en svarsrespons på 22 %. Efter att samtliga svar 
kontrollerats mot 2 urvalsfrågor som ingick i enkäten fanns det ett bortfall av 25 
respondenter, vilket resulterade i att 67 deltagares svar användes i analysen. Den 
första urvalsfrågan gällde nedsatt arbetsförmåga. Om respondenten angett att han/hon 
har ett diagnostiserat hälsoproblem som medför att personen har nedsatt 
arbetsförmåga räknades denna person som ett bortfall. Anledningen är att dessa 
personers allmänna hälsotillstånd och hälsovanor kan vara påverkade av deras diagnos 
och inte av de faktorer som studien har för avsikt att mäta. Den andra urvalsfrågan 
gällde frånvaro från arbete den senaste månaden pga. föräldraledighet, sjukskrivning 
eller andra liknande omständigheter. Personer som svarat ja på denna fråga räknas 
även de som bortfall då vissa av enkätens frågor är tidsbegränsade till upplevda 
tillstånd den senaste månaden. Dessa urvalsfrågor tillämpades för att de analyserade 
svaren skulle komma från en sådan homogen grupp deltagare som undersökningens 
syfte tillät då detta styrker undersökningens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
(Bryman, 2011). 
 
Datainsamling 
Informationen hämtades från informanterna med hjälp av en webbenkät. Det verktyg 
som användes för att skapa enkäten och samla in data var Google Forms. Valet föll på 
online-enkäter för att förenkla datainsamlingen då den potentiella studiepopulationen 
var stor och att det skulle ta för lång tid att hantera fysiska enkäter. 
 
Datainsamlingen föregicks av en pilotundersökning som pågick under 1 arbetsvecka 
för att tekniskt testa utskicket av enkäten och fastställa att insamlingsmetoden 
fungerade. Ett mindre grupp om 5 personer som utgjordes av företagets anställda 
personliga assistenter ingick i pilotundersökningen. Dessa deltagare fick även chans 
att delta i den slutgiltiga enkäten. Efter att dessa deltagare hade genomfört studien och 
framfört sina åsikter rörande enkätens utformning genomfördes mindre korrigeringar i 
enkäten. Dessa korrigeringar var huvudsakligen kosmetiska där typsnitt, teckenstorlek 
och radavstånd ändrades för att förtydliga enkätens layout. 
 
Följande arbetsvecka genomfördes det slutgiltiga utskicket av enkäten och 
datainsamlingen. Utskicket skedde på en måndag strax efter lunchtid. Enkäterna 
skickades ut via ett internt kommunikationssystem som företaget använder sig av då 
detta möjliggjorde att samtliga informanter kontaktades samtidigt. Utskicket gick till 
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på det sättet att hela den potentiella studiepopulationen kontaktades via SMS. Ett 
första SMS (se bilaga 1) skickades ut för att informera studiepopulationen om att 
företaget hade valt att delta i undersökningen och vad den gick ut på. En timme senare 
skickades ett andra SMS (se bilaga 1) ut som innehöll information om vilka typer av 
frågor som enkäten innehöll, antalet frågor i enkäten, den uppskattade tiden som det 
skulle ta att svara och en klickbar länk till webbenkäten. Ett tredje SMS (se bilaga 1) 
skickades ut som en påminnelse på den följande fredagen strax efter lunchtid. 
 
Länken till enkäten tog först deltagarna till ett missivbrev (se bilaga 2). Från 
missivbrevet kunde de sedan gå vidare till enkäten. Enkäten i sig bestod av 3 sidor där 
den första sidan behandlade livssituation och arbetssituation, den andra sidan 
kostvanor och den tredje sidan frågor om fysisk aktivitet (se bilaga 3). Frågorna var 
24 till antalet och samtliga frågor var slutna och kategoriserade. Detta för att det 
skulle gå snabbare och vara lättare för informanterna att besvara frågorna. Öppna 
frågor kan ta lång tid besvara vilket kan leda till att informanterna tappar intresse, 
vilket i sin tur kan leda till bortfall. Vidare lämnar öppna frågor också större utrymme 
för feltolkning och de försvårar sammanställningen av data (Bryman, 2011). 
Webbenkäten var tekniskt inställd så att deltagarna endast kunde ange ett 
svarsalternativ per fråga, men samtidigt hade möjligheten att hoppa över de frågor de 
inte önskade besvara. Vid slutförd enkät fick deltagarna en bekräftelse på, och ett tack 
för sin medverkan. 
 
De frågor som rör livssituation ämnar beskriva vilka som ingår i studiepopulationen. 
Frågan om allmänt hälsotillstånd är hämtad ur den svenska nationella 
folkhälsoenkäten som skickades ut 2015 (Folkhalsomyndigheten.se, 2014). 
Frågan om arbetserfarenhet är anpassad efter det fackliga löneavtalet, där 
svarsalternativen representerar de olika inkomstnivåerna. Frågorna som rör 
livssituation och arbetssituation finns också med för att kartlägga huruvida visa kost- 
och motionsvanor kan knytas till vissa sociala förhållanden eller arbetsförhållanden. 
För att undersöka hur arbetstider och skiftarbete såg ut bland de deltagande så 
användes en fråga om vilken typ av arbetsschema de hade, där de 3 vanligaste 
förekommande typerna av skift var representerade. Utöver denna fråga så ombads de 
även uppskatta i vilken omfattning de arbetade som personliga assistenter och om de 
hade några andra huvudsakliga sysselsättningar utöver sitt arbete som personlig 
assistent. De syftar också att fungera som oberoende variabler vid analysen av 
resultatet. Frågan om ålder har kategoriserats efter samma grupperingar som 
företagets egen sjukdomsstatistik för att de ska kunna jämföra studien med sin egen 
data. Frågorna som rör arbetsförmåga och återhämtning är avsedda att ge en inblick i 
hur hårt belastade av arbete informanterna upplever sig vara. Valet av frågor som rör 
kost och motionsvanor syftar till att få en bild av deltagarnas generella vanor kring 
kost och fysisk aktivitet och hur detta kan relateras till deras arbete. De frågor och 
mått som användes för att mäta deltagarnas kostvanor skapades inför denna 
undersökning och var inte tidigare validerade frågor som använts i annan forskning. 
Anledningen till detta val var att majoriteten av de redan existerande validerade 
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undersökningsfrågor kring kostvanor främst riktade in sig på mängd, typ av kost och 
näringsindex. Detta är mera precisa kostfrågor och då de kan ge en mera detaljerad 
bild av en persons kostvanor var detta inte syftet med denna undersökning. Därför föll 
valet på att skapa nya enkätfrågor där frågornas och svarsalternativens validitet och 
kriterievaliditet förlitade sig på tydlig formulering och definition av vad de olika 
alternativen och måtten innebar (Ejlertsson & Axelsson, 2005).  Frågan som rör 
upplevt sötsug har tagits med då det upplevda behovet av att konsumera söta 
livsmedel ofta beror på oregelbundna kostvanor där frekvensen av måltider varierar 
(Naughton et al, 2015). Frekvent sötsug kan också vara en indikation på att individen 
äter en överlag sockerrik kost (Barnes et al, 2015). Frågorna som rör mängden fysisk 
aktivitet och dess definitioner är hämtade ur den svenska nationella folkhälsoenkäten 
från 2015 (Folkhalsomyndigheten.se, 2014). 
 
Bortfall 
Bortfallet kunde i denna undersökning kategoriseras som externt bortfall och internt 
bortfall. Det externa bortfallet innefattade alla de individer som valde att inte delta i 
undersökningen samt de som svarade ja på någon av urvalsfrågorna i enkäten då dessa 
personer inte kunde ses som representativa för studiepopulationen. Det interna 
bortfallet utgjordes av enskilda uteblivna svar (Bryman, 2011). Orsakerna bakom det 
externa bortfallet gick ej att fastställa. Men möjliga anledningar kan ha varit att 
respondenter inte ville delta, inte hade något intresse i studiens syfte, inte ansåg sig ha 
tid att svara, att de upplevde det krångligt att svara via webbenkät, att de inte kunde 
svara pga. att de inte hade tillgång till nödvändig teknik m.m. Det bortfall som skedde 
genom enkätens urvalsfrågor inkluderade samtliga personer som svarat att de arbetade 
nattskift. Detta ledde i sin tur att inga av de 5 individer som angett att de arbetade 
nattskift ingick i analysarbetet. Det förekom endast 1 internt bortfall där en informant 
valde att inte svara på frågan om han/hon levde med ensam eller med annan/andra 
vuxna. 
 
Dataanalys 
All data som samlades in via google docs laddades ner i excel-format. I excel-filen 
kodades materialet för att det skulle bli lätthanterligt, med undantag för 
urvalsfrågorna, fråga 3 och fråga 4 (se bilaga 3) som uteslöts ur analysarbetet då dessa 
frågor endast ämnade sålla ut vilka deltagare som slutligen skulle ingå i resultatet. 
Frågorna kodades om med kortare namn och samtliga svarsalternativ kodades om till 
siffror. Svarsalternativen gavs ett numeriskt värde från 0 till 4, där 0 representerade 
det första alternativet och 1, 2, 3 och 4 representerade följande svarsalternativ i den 
ordning som de presenterades Internt bortfall i form av uteblivna svar kodades som 99 
för att de skulle vara lätta att urskilja i analysarbetet. Det kodade materialet fördes 
sedan över till programvaran IBM SPSS statistics som användes för att sammanställa 
och analysera all data. Första steget i analysen var att ta fram deskriptiv statistik för 
samtliga frågor. Den deskriptiva statistiken delades upp i tre delar baserade på 
enkätens huvuddelar, livssituation och arbete, kostvanor och fysisk aktivitet. De frågor 
som berörde livssituation och arbete sammanställdes i en tabell och de frågor som 
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berörde kostvanor och fysisk aktivitet sammanställdes i form av beskrivande figurer. 
För att besvara de huvudsakliga frågeställningarna testades associationer mellan 
hälsotillstånd, nivå av sysselsättning, arbetsschema och deltagarnas kostvanor och 
fysiska aktivitet i korstabeller med Chi2-test och gränsvärdet för statistisk signifikans 
sattes till 0.05. Som oberoende variabler användes frågorna om hälsotillstånd, nivå av 
sysselsättning och arbetsschema (fråga 5, 10 och 12). Som beroende variabler 
användes frågorna om måltidsregelbundenhet, arbetets begränsning av matval, 
upplevt sötsug, fysisk aktivitet under fritid, mängden måttlig ansträngning per vecka, 
förekomsten av måttlig ansträngning i arbetet samt arbetstiders begränsning av fysiskt 
aktivitet under fritid (fråga 16, 17, 18, 20, 21, 22 och 23). Varje oberoende variabel 
testades var för sig mot samtliga beroende variabler. Vidare Chi2-tester utfördes för 
att undersöka om det fanns övriga associationer utöver de tester som ämnade besvara 
frågeställningarna. 
 
Forskningsetiska överväganden 
Det grundläggande kravet om individskydd tillgodosågs i denna undersökning genom 
att de följande 4 huvudsakliga forskningsprinciperna tillämpades: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att deltagarna får veta vad den insamlade informationen ska användas till. 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare förblir anonyma och att deras 
uppgifter inte delges till någon person som inte är involverad i undersökningen. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har genom en beskriven handling gett 
samtycke till att deras svar får användas i det angivna forskningssyftet. 
Nyttjandekravet innebär att de svar som samlats in faktiskt används till vad de påstods 
göra och inte till någonting annat. Missivbrevet innehöll all information som krävdes 
för att följa dessa principer. Deltagarna fick där informationen om vad deras enkätsvar 
skulle användas till. De blev även informerade om att inga personuppgifter skulle 
samlas in vilket innebar att deras svar var anonyma. De blev även informerade om att 
deras deltagande var helt frivilligt samt att de närsomhelst under undersökningens 
gång kunde välja att avbryta sitt deltagande vilket skulle leda till att de angivna 
uppgifterna inte sparades. Vidare informerades de om att fullfölja enkäten och skicka 
in svaren har de därmed visat samtycke till att uppgifterna används till det 
forskningssyfte som beskrevs i missivbrevet. Slutligen informerades de om att de 
insamlade uppgifterna endast kom att behandlas av mig som genomför studien, min 
handledare och att uppgifterna endast skulle nyttjas för studiens syfte samt att 
uppgifterna raderas efter att studien är slutförd (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 
 

Resultat 
Livssituation 
Utav de 67 slutgiltiga deltagarna var 11 män och 56 kvinnor. Utav dessa var 15 
deltagare mellan 18-29 år, 27 deltagare var mellan 30-49 år och 25 deltagare var 50 år 
eller äldre. Hälsotillståndet för den senaste månaden var övervägande positivt där 29 
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personer angav att det var mycket bra och 28 personer angav att det var bra. 1 
deltagare valde att inte svara på frågan om boendesituation. Majoriteten av deltagarna 
hade inga barn i hushållet som var under 18 år. Utbildningsnivån varierade och 4 av 
deltagarna angav att de endast genomfört grundskolan. Andelen deltagare med 
gymnasiekompetens var den största gruppen och utgjordes av 46 personer. 7 personer 
hade genomfört en utbildning på folkhögskola eller liknande och 10 personer hade 
fullföljt en universitets- eller högskoleexamen. 
 
Tabell 1 – Livssituation 
Kön   n % 
Man 

 
11 16,4 

Kvinna 
 

56 83,6 
Ålder       
18-29 

 
15 22,4 

30-49 
 

27 40,3 
≥ 50 

 
25 37,3 

Allmänt hälsotillstånd     
Mycket bra 

 
29 43,3 

Bra 
 

28 41,8 
Någorlunda 

 
8 11,9 

Dålig 
 

2 3 
Boende       
Ensam vuxen i hushållet 19 28,4 
Bor med annan/andra vuxna 47 70,1 
Ej angivet 

 
1 1,5 

Barn ≤  18 i hushållet     
Inga barn 

 
41 61,2 

1 barn 
 

14 20,9 
2 barn 

 
8 11,9 

3 barn 
 

4 6 
Utbildningsnivå     
Grundskola 

 
4 6 

Gymnasie 
 

46 68,7 
Folkhögskola 7 10,4 
Universitet/högskola 10 14,9 

 
Arbetssituation 
7 deltagare hade mindre än 1 års arbetserfarenhet som personlig assistent och 23 
deltagare hade mer än 1 års erfarenhet men mindre än 5 år. Mer än hälften av 
deltagarna, 37 personer, hade 5 års erfarenhet eller mer av att arbeta som personlig 
assistent. Ca en tredjedel var sysselsatta på heltid med arbetet som personlig assistent 
och de resterande deltagarna arbetade deltid på ca 25 %, 50 % eller 75 %.  Ca hälften 
av deltagarna angav att de har en eller flera ytterligare huvudsakliga sysselsättningar 
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utöver sitt arbete som personlig assistent. 35 personer angav att de arbetar antingen 
dag- eller kvällstid med arbetspass som är kortare än 24 timmar. 32 personer arbetade 
24 timmarspass med sovande jour på arbetet. En övervägande del av deltagarna 
uppskattade att deras arbetstider passade mycket bra eller bra med deras dygnsrytm. 
Detsamma gällde även deras förmåga att hantera sina arbetsuppgifter och även när det 
gällde deltagarnas återhämtning och vila efter helg eller motsvarande 2-dagars 
ledighet. 
 
Tabell 2 – Arbetssituation 
Arbetserfarenhet som PA n % 
<1 år 

 
7 10,4 

>1 år 
 

23 34,3 
≥5 år 

 
37 55,2 

Grad av sysselsättning som PA     
25 % 

 
13 19,4 

50 % 
 

12 17,9 
75 % 

 
17 25,4 

100 % 
 

25 37,3 
Annan sysselsättning     
Ja 

 
31 46,3 

Nej 
 

36 53,7 
Typ av arbetsschema     
Dag/Kväll 

 
35 52,2 

24 h 
 

32 47,8 
Passar arbetstider med dygnsrytm     
Mycket bra 

 
32 47,8 

Bra 
 

23 34,3 
Någorlunda 

 
10 14,9 

Dåligt 
 

2 3 
Förmåga att hantera arbetsuppgifter     
Mycket bra 

 
45 67,2 

Bra 
 

20 29,9 
Tillräcklig 

 
1 1,5 

Dålig 
 

1 1,5 
Vila & Återhämtning     
Mycket bra 

 
23 34,3 

Bra 
 

26 38,8 
Tillräcklig 

 
15 22,4 

Dålig   3 4,5 
 
Kostvanor och fysisk aktivitet 
29 deltagare hade under de senaste 12 månaderna haft ”regelbundna” måltidsrutiner 
under sina arbetsveckor där de från dag till dag åt ett snarlikt antal måltider på 
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regelbundna klockslag med få undantag. 23 personer angav att de hade ”ganska 
regelbundna” rutiner där det förekom aningen mera variation både vad det gäller 
antalet mål under en dag och vid vilka tidpunkter som de åt. 11 personer beskrev sina 
måltidsrutiner som ”oregelbundna” där de ofta hoppade över måltider och 
kompenserade detta med större måltider eller genom att småäta under dygnets gång. 4 
personer angav att de hade ”mycket oregelbundna” rutiner där de saknade någon 
egentlig ordning på kostintaget vilket ledde till att portionsstorlek, antalet mål och 
typen av kost kunde variera kraftigt från dag till dag, samt att de ofta åt vad som var 
lättillgängligt just vid det tillfälle då de var hungriga. 
 
Under de senaste 12 månaderna hade 29 deltagare ägnade sig åt ”måttlig motion” på 
fritiden vilket innebar lättare fysisk ansträngning exempelvis promenader, cykling 
eller trädgårdsarbete minst 2 timmar i veckan. 19 av deltagarna ägnade sig åt ”måttlig 
regelbunden motion” vilket motsvarade fysisk ansträngning till den grad att de 
svettades 1-2 gånger per vecka och att dessa tillfällen varade minst 30 minuter 
vardera. 13 personer ägnade sig åt ”regelbunden motion och träning” vilket 
motsvarade kraftigare ansträngning minst 3 tillfällen i veckan på 30 min vardera. 6 
personer angav att de har en ”stillasittande fritid” där de var fysiskt aktiva mindre än 
2 timmar per vecka. Deltagarna ombads att uppskatta den totala mängden måttlig 
fysisk aktivitet som får dem att bli varma per vecka, både i arbete och på fritid. 16 
deltagare uppskattade den totala mängden måttlig fysisk ansträngning per vecka till 5 
timmar eller mer, 17 deltagare mellan 3 och 5 timmar, 25 deltagare mellan 1 och 3 
timmar, 8 deltagare 1 timme eller mindre och endast 1 deltagare angav ingen måttlig 
ansträngning alls. Deltagarna ombads också uppskatta hur ofta deras arbete utgjorde 
en sådan måttlig ansträngning. 4 personer svarade ofta, 10 personer ganska ofta, 31 
personer ibland, 19 personer nästan aldrig och 3 personer svarade aldrig. 
 
Deltagarna ombads också uppskatta hur ofta deras arbetstider begränsade deras 
matval och hur fysiskt aktiva de var på fritiden. 1 person svarade att denne ofta fann 
sig begränsad i valet av mat, exempelvis genom bristande utbud i samband med arbete 
eller att arbetstiderna var sådana att det var svårt att förbereda bra måltider. 6 personer 
svarade att detta skedde ganska ofta, 22 personer ibland, 31 personer nästan aldrig 
och 7 personer svarade att detta aldrig förekom. 5 personer svarade att de ofta 
upplevde att deras arbetstider hindrade dem från att vara så fysiskt aktiva som de 
önskade på fritiden. 9 personer svarade att detta skedde ganska ofta, 17 personer 
ibland, 24 personer nästan aldrig och 12 personer svarade att detta aldrig förekom.  
 
23 deltagare kände ett behov av att ändra på sina matvanor men trodde att detta var 
något de själva var kapabla till på egen hand medan 5 personer angav att de skulle 
behöva ett stöd för att ändra sina matvanor. 39 personer upplevde inget behov av att 
ändra på sina matvanor. 49 deltagare önskade vara mera fysiskt aktiva men 5 av dessa 
behövde stöd för att åstadkomma detta. 18 personer hade ingen önskan om att vara 
mera fysiskt aktiva. 
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Tabell 3 – Kostvanor och fysisk aktivitet 
Måltidsrutiner n  % 
Regelbundna 29 43,3 
Ganska regelbundna 23 34,3 
Oregelbundna 

 
11 16,4 

Mycket oregelbundna 4 6 
Begränsar arbetstider matval     
Ofta 

 
1 1,5 

Ganska ofta 
 

6 9 
Ibland 

 
22 32,8 

Nästan aldrig 31 46,3 
Aldrig 

 
7 10,4 

Förekomst av starkt sötsug     
Ofta 

 
4 6 

Ganska ofta 
 

11 16,4 
Ibland 

 
25 37,3 

Nästan aldrig 17 25,4 
Aldrig 

 
10 14,9 

Vill du ändra matvanor     
Ja, klarar det själv 23 34,3 
Ja, behöver stöd 5 7,5 
Nej 

 
39 58,2 

Fysisk aktivitet på fritiden     
Regelbunden motion & träning 13 19,4 
Måttlig regelbunden motion 19 28,4 
Måttlig motion 29 43,4 
Stillasittande 6 9 
Mängd måttlig ansträngande aktivitet per vecka     
≥5 h 

 
16 23,9 

>3 h - <5 h 
 

17 25,4 
>1 h - <3 h 

 
25 37,3 

≤1 h 
 

8 11,9 
Ingen 

 
1 1,5 

Måttlig fysisk ansträngning på arbetet     
Ofta 

 
4 6 

Ganska ofta 
 

10 14,9 
Ibland 

 
31 46,3 

Nästan aldrig 19 28,4 
Aldrig 

 
3 4,5 

Begränsar arbetstider fysisk aktivitet på fritid     
Ofta 

 
5 7,5 

Ganska ofta 
 

9 13,4 
Ibland 

 
17 25,4 
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Nästan aldrig 24 35,8 
Aldrig 

 
12 17,9 

Vill du vara mera fysiskt aktiv     
Ja, klarar det själv 44 65,7 
Ja, behöver stöd 5 7,5 
Nej   18 26,9 

 
Analyser och associationer 
Inga associationer kunde utläsas mellan deltagarnas nivå av sysselsättning och 
arbetstider i förhållande till deras kostvanor och fysiska aktivitet. Utifrån insamlad 
data kunde inte heller några associationer dras mellan deltagarnas allmänna 
hälsotillstånd och deras kostvanor och fysiska aktivitet förutom ett undantag där 
allmänt hälsotillstånd kunde associeras med sötsug. Utifrån Chi2-test framkom det att 
deltagare som hade skattat sin hälsa som mycket bra i högre utsträckning än väntat 
angav att de nästan aldrig eller aldrig upplevde något sötsug under, efter eller dagen 
efter ett arbetspass. 
 
Fler associationer kunde dras mellan deltagarnas önskan om att ändra sina kostvanor 
och hur deras kostvanor för tillfället såg ut. Deltagare som kände ett behov av att 
ändra sina matvanor men trodde att de kunde klara detta själva svarade oftare att de 
hade oregelbundna eller mycket oregelbundna måltidsrutiner samt att de ofta eller 
ganska ofta upplevde ett starkt sötsug. Bland de deltagare som kände ett behov av att 
ändra på sina matvanor, men att de behövde stöd för att göra detta, var det vanligt 
förekommande att de upplevde att arbetstider begränsade deras möjligheter att göra 
bra matval. Utmärkande för de som inte kände något behov av att ändra sina matvanor 
var att de hade oftare hade ganska regelbundna eller regelbundna måltidsrutiner samt 
att de övervägande nästan aldrig eller aldrig upplevde att deras arbetstider påverkade 
deras matval negativt. 
 
Inga associationer kunde dras mellan huruvida deltagarna önskade öka sin fysiska 
aktivitet eller inte och deras uppskattade mängd fysiska aktivitet de senaste 12 
månaderna, hur fysiskt aktiva de var på fritiden och hur ofta deras arbete utgjorde en 
måttlig ansträngning. De deltagare som önskade öka mängden fysisk aktivitet de 
ägnade sig åt, men behövde stöd för att klara detta, upplevde oftare att deras 
arbetstider hindrade dem att vara fysiskt aktiva till den grad de önskade. Bland de 
deltagare som inte önskade öka sin fysiska aktivitet, samt de som ville öka sin fysiska 
aktivitet och trodde att de kunde klara det på egen hand, påverkade arbetstider 
övervägande nästan aldrig eller aldrig deras möjlighet att vara aktiva under fritid. 
 

Metoddiskussion 
Urval 
Flertalet faktorer i denna undersökning påverkar dess generaliserbarhet. För det första 
är urvalsmetoden ett ja-sägar urval vilket innebär att förfrågan om att delta ges till 
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hela den möjliga studiepopulationen. Detta är i sig en typ av icke-randomiserat 
bekvämlighetsurval vilket gör att eventuella svar inte kan ses som representativa för 
yrkeskåren i sin helhet då ingen egentlig hänsyn har tagits till vilka individer som 
tillfrågats. Detta innebär att ingen kontroll har gjorts för att säkerställa att de som 
tillfrågas eller deltar är representativa för den övriga populationen. Vidare är denna 
studie genomförd på ett enskilt geografisk område på ett enskilt företag. Detta leder i 
sin tur till att undersökningen inte kan ses som helt representativ för området i sin 
helhet då andra företag bedriver liknande verksamhet och det gör även kommuner. 
Även om övriga företag och kommunal verksamhet hade inkluderats hade 
undersökningen fortfarande endast representerat det specifikt avgränsade geografiska 
området. Även om studiens syfte inte var att beskriva yrkeskåren i sin helhet utan 
endast de som var yrkesverksamma på ett specifikt företag är allt detta nämnvärt för 
att inga förhastade slutsatser eller generaliseringar ska dras utifrån denna 
undersökning (Bryman, 2011). 
 
Urvalsmetoden kan dock ändå ses som lämplig då syftet var att undersöka den 
population som fanns på detta specifika företag. Istället för att överväga huruvida 
denna undersökning är representativ för yrket som personlig assistent bör det istället 
övervägas om den är representativ för hela den tillfrågade studiepopulationen. För att 
avgöra detta kan vi se till hur stor andel av de tillfrågade som faktiskt valde att delta, 
samt undersöka om de som deltog är representativa för den övriga studiepopulationen 
som inte deltog. 92 av ca 420 möjliga respondenter ger en svarsrespons på 22 %. I 
detta fall när hela den tillfrågade populationen endast är i hundratalen kan inte en 
sådan låg procentandel ses som tillräcklig för att svaren ska kunna ge en rättvis bild 
av hela den tillfrågade studiepopulationen. Vad som kan tänkas stärka tillförlitligheten 
till de insamlade svaren vore att genomföra en bortfallsanalys (Fowler, 2002). Detta 
görs genom att jämföra de deltagande med den övriga populationen för att se om 
sammansättningen av de personer som deltog liknar de övriga som arbetar på 
företaget. Detta kunde tyvärr inte genomföras i detta fall då sådan statistik inte fanns 
tillgänglig på företaget samt att sammanställa den för denna undersökning inte rymdes 
inom undersökningens tidsram (ibid). 
 
Datainsamling 
Den pilotstudie som föregick undersökningen hade med fördel kunnat testas utanför 
studiepopulationen för att ytterligare säkerställa dess tydlighet och tillförlitlighet 
(Ejlertsson & Axelsson, 2005). 
 
Valet att kontakta deltagarna via SMS har flertalet fördelar. SMS utskicket gjorde det 
möjligt att kontakta samtliga deltagare vid ett och samma tillfälle. Det medförde även 
att inga fysiska enkäter behövde hanteras och innebar också att alla respondenter hade 
lika lång tid på sig att svara då de inte begränsades av huruvida de var på arbetet eller 
hemma när de blev kontaktade. Detta var speciellt viktigt då enkäten skulle skickas ut 
till ett sådant stort antal deltagare och tidsramen för datainsamlingen var snäv. SMS 
utskicket gjorde det också logistiskt enklare att skicka ut en påminnelse om att delta. 
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Det finns flera fördelar med att använda sig av en online-baserad enkät. Deltagarna 
har möjligheten att fylla i den när de själva anser sig ha tid. De behöver heller inte 
hantera några fysiska kopior som ska skickas någonstans eller hålla reda på någon 
adress, varken fysisk eller elektronisk, förutsatt att de har en modernare telefon som 
har tillgång till internet. 
 
Det finns dock nackdelar med detta tillvägagångssätt. Att bli kontaktad via SMS kan 
uppfattas som påträngande även i detta fall när det totala antalet utskick var 3, varav 2 
var samma dag och det sista 3 dagar senare. Då tidsramen för datainsamlingen var på 
endast 1 vecka begränsades antalet påminnelser till 1. Detta för att undvika att 
utskicken skulle uppfattas som tjatiga. Dock kan dessa typer av enkätundersökningar 
dra nytta av upp till 2 påminnelser (Ejlertsson & Axelsson, 2005). 
 
Det finns också tekniska och logistiska hinder. De som inte är vana vid teknologi kan 
uppfatta det som krångligt att svara via internet och undviker därför att svara helt och 
hållet. Vidare försågs deltagarna endast med internetadressen till enkäten via SMS 
vilket innebar att de som har en äldre mobiltelefon utan internetuppkoppling inte 
kunde svara direkt via telefonen, utan var tvungna att kopiera adressen till en dator. 
Att enkäten var online-baserad innebar också att det var möjligt att en person kunde 
svara 2 gånger då det inte fanns någon möjlighet att garantera att detta inte skedde, 
huvudsakligen för att försäkra deltagarnas anonymitet. Dessa tekniska faktorer samt 
ämnet som studien behandlar kan leda till att det kan ske en vinkling i deltagandet då 
vissa deltagare är mera benägna att delta än andra. Hade mera tid funnits till 
datainsamlingen hade flera svarsvägar kunnat erbjudas och antalet påminnelser hade 
också ökats till 2 (Fowler, 2002). 
 
Mått på kostvanor och fysisk aktivitet 
Då nya kostfrågor formulerades inför denna undersökning så kan det ifrågasättas hur 
pass pålitliga de är då de inte testats i tidigare forskning. Det låga interna bortfallet 
kan tolkas som att frågorna och svarsalternativen var tillräckligt tydligt formulerade. 
Detta stärker frågornas pålitlighet i vad gäller deras utformning. Trots att frågan om 
sötsug har en motivering kan formuleringen av frågan ifrågasättas, alternativt 
användandet av ordet sötsug för att beskriva ett sinnestillstånd eller fysiskt tillstånd då 
det inte är tydligt definierat. Även om termen i sig är något som används i vardagligt 
språk kan den komma att misstolkas. Då motiveringen till frågan var att sötsug är 
vanligt förekommande hos individer som har oregelbundna kostvanor bör det även 
övervägas vilka andra former av begär som kan uppstå hos individer med 
oregelbundna kostvanor. Begreppet sötsug kan vara otillräckligt för att beskriva detta 
fenomen. Frågan hade eventuellt varit bättre formulerad om termen småäta eller 
mellanmål använts och hur ofta, samt var detta inträffade. Detta hade troligen gett en 
mer rättvis bild av deltagarnas kostvanor då utbudet av mellanmål varierar från plats 
till plats vilket påverkar mellanmålets kvalité ur näringssynpunkt och hur detta 
påverkar kostintaget i sin helhet (Myhre et al, 2015). Den sista frågan som rör kost är 
en omarbetning av en fråga från den nationella folkhälsoenkäten 2015 där 



 

 17 

respondenten ombeds att svara på huruvida han/hon önskar öka mängden fysisk 
aktivitet denne ägnar sig åt. Denna fråga omformulerades för att kunna appliceras på 
kostvanor för att ge en indikation om hur nöjda deltagarna upplevde sig vara med sina 
nuvarande kostvanor. 
 
Av de 4 frågor som ämnade undersöka deltagarnas fysiska aktivitet var 3 direkt 
hämtade ur den nationella folkhälsoenkäten 2015. Den fråga som skapades inför 
denna undersökning var frågan om fysisk ansträngning i arbetet. Syftet med denna 
fråga var att komplettera de övriga 2 frågorna genom att skapa en generell uppfattning 
om hur deltagarnas arbetsuppgifter bidrog till deras totala mängd av måttlig fysisk 
ansträngning. Som med kostfrågorna så förlitade sig denna fråga på att frågan och 
måttet var tydligt definierade för att säkerställa dess validitet och kriterievaliditet 
(Ejlertsson & Axelsson, 2005). Även om de övriga kostfrågorna är validerade genom 
tidigare undersökningar är de retrospektiva i den meningen att deltagarna ombeds 
uppskatta sin ktivitet de senaste 12 månaderna. Detta medför risken att deltagarna 
överskattar eller underskattar hur fysiskt aktiva de faktiskt varit. Termerna och måtten 
på fysisk ansträngning är hämtade från de svenska nationella rekommendationerna 
kring fysisk aktivitet (FYSS, 2015). Dessa kan uppfattas som för breda eller generella 
för att beskriva en enskild individs motionsvanor och de kan även misstolkas om 
informanten inte tar sig tiden att läsa definitionen av varje enskilt svarsalternativ. 
Åldersspannet på rekommendationerna är också till synes brett då de är till vuxna 
människor 18-65 år. Även om detta kan ses som ett alltför generellt mått så kan det 
styrkas med att WHO använder sig av samma rekommendationer och mått (WHO, 
2015). 
 
Dataanalys 
Då undersökningen syftar att ge en generell bild av studiepopulationen så har endast 
deskriptiv statistik och bivariata analyser använts. Denna undersökning erbjuder 
således en överblick över studiepopulationen för att avgöra om den kan jämföras med 
andra studiepopulationer. Vidare så innebär de bivariata analyserna att vi endast kan 
dra associationer mellan olika faktorer men inte några samband. Detta medför att vi 
utifrån detta material endast kan tala om hur det ser ut i denna studiepopulation, men 
inte varför det ser ut som det gör. För att avgöra hur de olika faktorerna påverkar 
varandra så skulle större multivariata analyser behöva göras där flertalet faktorer vägs 
emot varandra. Dessa analyser skulle också kräva en större studiepopulation.  
 

Resultatdiskussion 
Livssituation och arbetssituation 
Könsfördelningen bland deltagarna är representativ för yrkeskåren i sin helhet vilket 
talar för att det inte skett någon förskjutning vad det gäller deltagarnas 
könstillhörighet. Det är dock ovisst om könsfördelningen på detta företag är likvärdig 
med hur det ser ut i landet rent generellt. Likväl så stärker denna fördelning 
tillförlitligheten. Vad det gäller åldersfördelningen så är siffrorna jämt fördelade med 
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tanke på antalet år i arbetsför ålder som de tre alternativen representerar så det har 
troligen inte skett någon förskjutning här heller. Vad det gäller allmänt hälsotillstånd 
har svaren däremot en kraftig förskjutning mot de positiva svarsalternativen. 
Sammantaget så har hela 85,1 % av deltagarna svarat att de uppskattar sitt allmänna 
hälsotillstånd som mycket bra eller bra, medan endast 14,9 % uppskattade det som 
någorlunda eller dåligt. Detta kan tala för att det skett någon form av urvalsbias eller 
metodfel. Möjligen kan detta bero på att de individer som funnit ett intresse i det syfte 
som angavs till undersökningen i högre grad varit benägna att svara än de som inte är 
lika intresserade av hälsofrågor. Det kan här spekuleras att de som är intresserade av 
hälsofrågor också upplever en högre grad av välmående. Om detta är fallet kan det ses 
som problematiskt då undersökningen missar att fånga upp de uppfattningar som finns 
bland de personer som eventuellt skulle skatta sitt allmänna hälsotillstånd som sämre. 
En annan möjlig förklaring till denna förskjutning är de deltagare som räknades som 
bortfall då de sållades ut genom urvalsfrågorna. Dessa bortfall kan tänkas vara 
personer som skattade sin hälsa som sämre då de angett att de har ett hälsotillstånd 
eller en diagnos som medför att de har nedsatt arbetsförmåga, alternativt att de varit 
frånvarande från arbetet den senaste månaden. Frågorna som rör boendesituation och 
hur många barn under 18 år som bor i hushållet bidrar dessvärre inte med någon 
jämförbar information om hur dessa faktorer påverkar deltagarna. Anledningen till 
detta är att en övervägande majoritet har svarat att de bor med tillsammans med en 
annan eller andra vuxna, samt att det inte bor några barn under 18 år i hushållet. Att 
majoriteten av deltagarna har svarat att deras högsta genomförda utbildning är på 
gymnasial nivå kan ses som rimligt då det inte krävs några specifika krav på 
utbildning för att arbeta som personlig assistent. Ofta tillsätts tjänster baserat på hur 
lämpad en person bedöms vara för att tillgodose klientens specifika behov av 
assistans.  
 
Då 55 % av deltagarna har svarat att de arbetat som personlig assistent 5 år eller 
längre kan detta tänkas vara en anledning till varför en majoritet har angett att deras 
arbetstider överensstämmer bra eller mycket bra med deras dygnsrytm. Detsamma 
kan sägas för förmågan att hantera sina arbetsuppgifter samt att de övervägande finner 
sin vila och återhämtning tillräcklig mellan arbetsveckorna. Längre arbetserfarenhet 
inom yrket kan troligen påverka hur väl anpassad en individ är till att hantera sin 
arbetssituation. Då endast 37 % av deltagarna var anställda som personliga assistenter 
på heltid och de resterande deltagarna var jämnt fördelade över deltidstjänster från 25 
% till 75 % så är detta en möjlig förklaring till att nästan hälften av deltagarna har 
svarat att de har ytterligare huvudsakliga sysselsättningar utöver deras arbete som 
personlig assistent. Fördelningen av arbetsschema var jämn mellan dag/kväll och 24 
timmars pass med sovande jour och inga egentliga skillnader kunde utläsas av detta. 
Det är dock nämnvärt att samtliga deltagare som angett att de jobbade vaken natt föll 
bort på grund av urvalsfrågorna då de antingen hade reducerad arbetsförmåga eller 
varit frånvarande från arbete den senaste månaden. Det är möjligt att dessa individer 
har en annan upplevelse av hur deras arbetstider stämmer in med deras dygnsrytm, 
hur väl de klarar av att hantera sina arbetsuppgifter samt hur utvilade de känner sig 
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mellan arbetsveckor. Det är också tänkvärt att dessa frågor är begränsade till arbetet 
som personlig assistent. Då nästan hälften av deltagarna har en eller flera andra 
huvudsakliga sysselsättningar utöver sitt arbete som personlig assistent kan detta 
innebära att exempelvis arbetstider krockar eller inte passar särskilt väl med andra 
sysselsättningar eller att vilan mellan 2 olika arbetsplatser är otillräcklig. 
 
Kostvanor och fysisk aktivitet 
Överlag kunde deltagarnas kostvanor beskrivas som regelbundna, alternativt ganska 
regelbundna och deras arbetstider verkade bara ha en mindre påverkan på deras 
matval. Förekomsten av sötsug bland deltagarna var måttlig samtidigt som det var 
vanligt förekommande att de kände ett behov av att ändra på sina matvanor. Vad som 
är intressant i detta är att svarsalternativen i frågan om huruvida deltagarna önskar 
ändra sina matvanor inte specificerar vilken typ av förändring de önskar. Vad detta 
kan ha gett upphov till är att även de individer som skattat sina måltidsrutiner som 
regelbundna fortfarande önskar ändra sina matvanor men det kanske snarare har att 
göra med vilken typ av mat de äter. Ser vi till förekomsten av sötsug så var det mera 
vanligt bland de som önskade att ändra sina på sina matvanor. Det är i detta fall inte 
helt osannolikt att förekomsten av sötsug också ökar förekomsten av småätande. 
Ytterligare en intressant observation är att de deltagare som beskrev sina 
måltidsrutiner oregelbundna (vilket i enkäten definierades som kompensationsätande 
för missade måltider och förekomst av småätande) i högre grad ville ändra på sina 
matvanor men att de samtidigt trodde att de var kapabla att göra detta på egen hand. 
Beteendeforskning visar att en persons nuvarande vanor ofta kan förutspå framtida 
handlingsmönster (Verplanken, 2006). Detta innebär troligen att de personer som 
hade oregelbundna måltidsrutiner kommer att ha det svårare att ändra på sina 
matvanor. 
 
De flesta deltagare angav att de ägnar sig åt måttlig motion eller regelbunden måttlig 
motion på fritiden samtidigt som den totala mängden måttlig ansträngning låg mellan 
1 – 5 timmar per vecka för ca 60 % av deltagarna och 5 timmar eller mer för ca 25 %. 
60 % svarade att deras arbetsuppgifter ibland eller ganska ofta innebar en måttlig 
fysisk ansträngning. Detta kan innebära att bland de deltagare som huvudsakligen 
ägnar sig åt måttlig motion så kan deras arbetsuppgifter utgöra en betydande del av 
den totala mängden måttlig ansträngning de ägnar sig åt. Detta är inte ett orimligt 
resonemang då detta samband har påvisats i tidigare forskning (Vandelanotte et al, 
2005). Denna övervägande majoritet av måttlig fysisk aktivitet kan också ha ett 
samband med att så många deltagare har skattat sitt allmänna hälsotillstånd högt. 
Tidigare studier har visat på att människor som huvudsakligen ägnar sig åt måttliga 
mängder fysisk aktivitet av måttligt ansträngande karaktär är i högre grad benägna att 
skatta sitt allmänna hälsotillstånd som bra, än exempelvis människor som är 
huvudsakligen stillasittande. Men vad som är än mer intressant är att de också ofta 
uppskattar sitt välmående som högre än de människor som ägnar sig åt stora mängder 
kraftigt ansträngande aktivitet (Wicker & Frick, 2015). Dos-respons förhållandet 
mellan motion och välmående kan alltså beskrivas som ”lagom är bäst” då högre 
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nivåer av fysisk ansträngning inte verkar ha samma goda inverkan på det allmänna 
hälsotillståndet som måttligare nivåer. Detta står i kontrast till WHOs 
rekommendationer kring fysisk aktivitet där det förespråkas att kraftigt ansträngande 
aktivitet kan leda till ytterligare hälsovinster eller helt ersätta den måttliga aktiviteten 
(WHO, 2015). Vi bör således överväga varför inga associationer kunde dras mellan 
fysisk aktivitet och allmänt hälsotillstånd i denna undersökning. Svaret kan möjligen 
ligga i att få personer angav att de upplevde lägre nivåer av allmän hälsa vilket ledde 
att denna grupp inte blev jämförbar med den överväldigande majoriteten som skattat 
sin hälsa som bra eller mycket bra. Detta är ytterligare en indikation på att 
undersökningens struktur har gett upphov till bias bland deltagarna. 
 
En övervägande majoritet om ca 75 % av deltagarna uttryckte att de önskade vara mer 
fysiskt aktiva. En intressant detalj i detta var att 90 % av de som ville öka sin fysiska 
aktivitet trodde att de kunde göra detta på egen hand. En intressant följdfråga skulle 
vara varför en stor andel av deltagarna önskar vara mera fysiskt aktiva då de redan 
tenderar att skatta sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Tidigare forskning visar också 
på att önskan om, eller tron på att vara mera fysiskt aktiv inte är nämnvärt avgörande 
för hur fysiskt aktiv en individ är. Snarare så visar tidigare forskning på att ökade 
nivåer av fysisk aktivitet kan kopplas samman med att uppfylla uppsatta mål vilket 
kan liknas vid kompetensutveckling. Förenklat kan detta förklaras som att tydligt 
uppsatta mål är en generellt starkare motivation till att öka mängden fysisk aktivitet 
än den självupplevda tron om att vara mera fysiskt aktiv (Gunnell et al, 2014). 
 

Slutsats 
Denna undersökning har i sin helhet fungerat som en språngbräda för ytterligare 
forskning inom yrkeskåren personliga assistenter. Det som talar för att denna 
undersökning är representativ är att könsfördelningen liknar den inom yrkeskåren i sin 
helhet samt att den vanligast förekommande utbildningsnivån är gymnasieutbildning 
vilket är vanligt förekommande då ingen formell arbetsutbildning krävs för att arbeta 
som personlig assistent. Vidare är fördelningen av arbetsschema, ålder, och grad av 
sysselsättning jämn. Det är dock fortfarande oklart hur personliga assistenters 
allmänna hälsotillstånd kan associeras till deras vanor kring kost och motion. Det går 
inte heller att utläsa hur arbetsschema och grad av sysselsättning påverkar deras kost- 
och motionsvanor. Resultatet tyder på att en annan metod för urval och insamling av 
data troligen skulle bidra med en mera korrekt bild av yrkesgruppen. Det faktum att 
personliga assistenter oftast arbetar i klientens hem och inte på en gemensam 
arbetsplats försvårar rättvis datainsamling. Inför framtida forskning bör ett mera 
specifikt urval övervägas för att starkare associationer ska kunna dras mellan 
välmående, arbetsförutsättning samt kost- och motionsvanor. Framtida 
forskningsinsatser i ämnet bör också ta hänsyn till att denna yrkesgrupp tilltagande 
utsträckning är anställda av privata aktörer vilket kan ge ytterligare upphov till att de 
yrkesverksammas arbetsförutsättningar skiljer sig åt. Andra aspekter som bör 
övervägas är att yrket som personlig assistent kan skilja sig kraftigt klienter emellan. 
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Detta påverkar flertalet faktorer såsom vilken typ av assistans de anställda måste bistå 
med, hur många människor som ingår i arbetsgruppen och vilka typer av utmaningar 
detta medför. Framtida forskning bör kanske därför ta ett klientperspektiv, exempelvis 
se till vilka arbetsuppgifter som associeras med olika typer av assistansbehov, för att 
från den vinkeln angripa vilka arbetsförutsättningar som påverkar de 
yrkesverksammas hälsa.  
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Bilaga 1 – SMS 
SMS 1 

Hej! (Företagets namn) har valt att delta i en webbundersökning som genomförs av en 

student vid Högskolan i Gävle. Undersökningen handlar om arbetshälsa, kost- och 

motionsvanor bland personliga assistenter. Den vänder sig till dig som är 

yrkesverksam som personlig assistent. Det är frivilligt att delta men alla svar 

uppskattas. Om ca 1 timme skickar vi ytterligare ett sms som innehåller en länk till 

undersökningen. 

 

SMS 2 

I slutet av detta meddelande finner du länken till undersökningen. 

 

Webbenkäten finns tillgänglig att besvara fram till Söndag 15 November kl. 24.00. 

Undersökningen består av 24 frågor och tar ca 10-15 minuter att genomföra. 

 

Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/gpe8jAvo7 

 

SMS 3 

Detta är en påminnelse om den webbundersökning som (Företagets namn) har valt att 

delta i. 

 

Webbenkäten finns tillgänglig att besvara fram till Söndag 15 November kl. 24.00. 

Undersökningen består av 24 frågor och tar ca 10-15 minuter att genomföra. 

 

Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/gpe8jAvo7 
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Bilaga 2 – Missivbrev 
 
Vill du hjälpa till med att utveckla kunskapsbasen kring personliga assistenter, deras 

arbetsförhållanden och hälsa? Genom att delta i denna studie bistår du med värdefull 

information om vilka förutsättningar som finns inom yrket personlig assistent. 

 

Denna undersökning genomförs som en del av ett examensarbete i folkhälsostudier. 

Jag som ligger bakom denna studie arbetar själv som personlig assistent, vilket är en 

av orsakerna till att jag genomför denna studie. 

 

Som deltagare är du helt anonym och det är frivilligt att delta. Du kan när som helst 

under undersökningens gång avbryta och då kommer inga uppgifter att sparas. Om du 

fyller i enkäten och skickar in den har du därmed visat samtycke till att uppgifterna 

används i det syfte som beskrevs ovan. 

 

De insamlade uppgifterna behandlas bara av mig och min handledare och kommer 

endast att användas till examensarbetet. Efter att informationen sammanställts, och 

examensarbetet är slutfört raderas all insamlad data. 

 

Om du har några frågor kring enkäten eller examensarbetet kan du vända dig till: 

 

Martin Eriksson 

Student vid hälsopedagogiska programmet 

Högskolan i Gävle 

Tel: 076 780 47 63 

E-post: hhp13men@student.hig.se 
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Bilaga 3 - Enkät 
De frågor som ingick i enkäten och deras svarsalternativ presenteras nedan i ren text. 

Utskicket till informanterna hade en annan grafisk layout som var anpassad till att 

läsas via mobiltelefon och dator. 

 

Livssituation och arbete; 
Dessa frågor rör ditt vardagsliv, arbetsliv och ditt allmänna hälsotillstånd. Du kan 

endast ange ett alternativ per fråga. 

 

1. Kön 

* Man 

* Kvinna 

 

2. Ålder 

* 18-29 år 

* 30-49 år 

* 50 år eller äldre 

 

3. Har du något långvarigt diagnostiserat hälsoproblem som medför att din 

arbetsförmåga är reducerad? 

* Ja 

* Nej 

 

4. Har du under den senaste månaden varit frånvarande från ditt arbete som 

personlig assistent? 

Orsaker som räknas in här kan vara sjukskrivning, föräldraledighet eller liknande. 

* Ja 

* Nej 

 

5. Hur skulle du uppskatta ditt allmänna hälsotillstånd den senaste månaden? 

* Mycket bra 

* Bra 

* Någorlunda 
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* Dåligt 

* Mycket dåligt 

 

6. Är du ensam vuxen i ditt hushåll eller bor du med annan/andra vuxna? 

* Jag är ensam vuxen i hushållet 

* Jag lever med annan/andra vuxna 

 

7. Har du några barn som är 18 år eller yngre som bor i hushållet? 

* Inga barn 

* 1 barn 

* 2 barn 

* 3 eller fler barn 

 

8. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

* Grundskola 

* Gymnasial utbildning 

* Folkhögskola eller liknande 

* Universitet eller högskola 

 

9. Hur många års arbetserfarenhet som personlig assistent har du? 

* Mindre än 1 år 

* Mer än 1 år 

* Mer än 5 år 

 

10. I vilken omfattning arbetar du som personlig assistent? Välj det alternativ 

som passar in bäst. 

* 25 % 

* 50 % 

* 75 % 

* 100 % 

 

11. Har du några andra huvudsakliga sysselsättningar utöver ditt arbete som 

personlig assistent? 

Exempel på detta kan vara studier, annat arbete osv. 
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* Ja 

* Nej 

 

12. Vilken typ av arbetsschema har du? Välj det alternativ som passar in bäst. 

Arbetar du fler än en typ av skiftanger du det som är vanligast förekommande. 

* Dag/Kväll 

Pass som är kortare än 24 timmar. Noterna att kvällspass också kan innefatta 

sovande jour. 

* Vaken natt 

* 24 timmar med sovande jour under natten 

 

13. Hur väl överensstämmer dina arbetstider med din normala dygnsrytm? 

* Mycket bra 

* Bra 

* Någorlunda 

* Dåligt 

* Mycket dåligt 

 

14. Hur skulle du uppskatta din arbetsförmåga, d.v.s. din förmåga att hantera 

och utföra dina arbetsuppgifter, under den senaste månaden? 

* Mycket bra 

* Bra 

* Tillräcklig 

* Dålig 

* Mycket dålig 

 

15. Hur uppskattar du din vila/återhämtning efter helg- eller motsvarande 2 

dagars ledighet? 

* Mycket bra 

* Bra 

* Tillräcklig 

* Dålig 

* Mycket dålig 
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Kostvanor; 
Dessa frågor rör dina vardagliga kostvanor på fritid och i arbete. Du kan endast ange 

ett alternativ per fråga. 

 

16. Hur regelbundna har dina måltidsrutiner varit det senaste 12 månaderna? 

Med regelbundna  menas här måltidsordning, vilka tider på dygnet du äter och hur 

många gånger du äter under ett dygn. Välj det alternativ som bäst beskriver dina 

vardagliga måltidsrutiner under en arbetsvecka. 

* Regelbundna 

Du äter näst intill alltid frukost, lunch och middag vid snarlika tider på 

dygnet. Om du äter mellanmål eller kvällsmål sker det också oftast i snarlik 

ordning vid liknande tidpunkter. 

* Ganska regelbundna 

Du äter vanligtvis frukost, lunch och middag men tiderna kan variera och 

antalet mellanmål kan variera från dag till dag. 

* Oregelbundna 

Det förekommer att du hoppar över måltider och kompenserar genom att äta 

större måltider eller genom att småäta under dygnets gång. 

* Mycket oregelbundna 

Du har ingen specifik ordning på ditt kostintag. Du äter oftast vad som finns 

till hands när du är hungrig. Antalet måltider och portionsstorlek kan variera 

kraftigt från dag till dag. 

 

17. Hur ofta begränsas dina val av måltider på grund av dina arbetstider? 

Exempel på detta kan vara att du inte har bra matval tillgängliga när du arbetar, 

alternativt att du inte hinner förbereda bra maträtter pga. Dina arbetstider. 

* Ofta 

* ganska ofta 

* ibland 

* nästan aldrig 

* aldrig 
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18. Hur ofta upplever du ett starkt sötsug under dina arbetspass, efter ett 

avslutat arbetspass eller dagen efter ett arbetspass? 

* Ofta 

* Ganska ofta 

* Ibland 

* Nästan aldrig 

* Aldrig 

 

19. Känner du ett behov av att ändra dina matvanor? 

Detta kan exempelvis handla om att ändra vilken typ av mat du äter eller att bli bättre 

på att planera dina måltider. 

* Ja, och jag tror att jag kan klara det själv 

* Ja, men jag behöver stöd 

* Nej 

 

Fysisk aktivitet; 
Dessa frågor rör dina vanor kring fysisk aktivitet och motion på fritid och i arbete. Du 

kan endast ange ett alternativ per fråga. 

 

20. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under  

de senaste 12 månaderna? 

Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter,  försök att ta ett genomsnitt. 

Obs! Kryssa endast i ett alternativ. 

* Stillasittande fritid 

Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning 

på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 

timmar i veckan. 

* Måttlig motion på fritiden 

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i 

veckan oftast utan att svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling 

till och från arbetet, övriga promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, 

bordtennis, bowling etc. 

* Måttlig, regelbunden motion på fritiden 
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Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång 

med löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du 

svettas. 

* Regelbunden motion och träning 

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik 

eller liknande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället 

varar minst 30 minuter per gång. 

 

21. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter 

som får dig att bli varm? 

T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, 

simning. Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett 

alternativ. 

* 5 timmar per vecka eller mer 

* Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka 

* Mellan 1 och 3 timmar per vecka 

* Högst en timme per vecka 

* Inte alls 

 

22. Hur ofta utgör ditt arbete som personlig assistent någon måttlig 

ansträngning som den beskrivs i fråga 21? 

* Ofta 

* Ganska ofta 

* Ibland 

* Nästan aldrig 

* Aldrig 

 

23. Begränsas dina möjligheter till att vara så fysisk aktiv som du önskar på 

fritiden på grund av dina arbetstider? 

* Ofta 

* Ganska ofta 

* Ibland 

* Nästan aldrig 

* Aldrig 
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24. Skulle du vilja du öka din fysiska aktivitet? 

* Ja, och jag tror att jag kan klara det själv 

* Ja, men jag behöver stöd 

* Nej 

 

 
 


