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Sammanfattning

Föreliggande rapport utgör en delstudie i TRAIN-projektet (TRAIN=Trafiksäkerhet och
informationsmiljö för lokförare, projektet finansieras av Banverket). Studien har fokuserat på
lokförarens arbetstider och arbetsbelastning och effekterna på sömn, stress, trötthet och
arbetsprestation. Totalt ingick 46 lokförare (samtliga män, medelålder=46 år) från Hagalunds
lokförarstation i undersökningen. Lokförarna följdes under en tvåveckorsperiod med dagliga
registreringar av arbetstider, sömn, trötthet, stress, arbetsbelastning och arbetsprestation.
Deltagarna bar även en aktivitetsmätare (aktigraf) för mätning av sömnlängd och
sömneffektivitet.

Resultatet visar tydliga effekter av arbetstider på subjektiv sömnighet, mental trötthet, stress
och ansträngning. Vid de tidigaste morgonturerna (som startade mellan kl 03 och 06) var
dessa värden signifikant förhöjda under arbetet. Även sömnen inför tidiga morgonturer var
drastiskt påverkad på så sätt att man sov mycket kort (sömnlängd=4,6 timmar) och upplevde
sämre sömnkvalitet. Om man sov på övernattningsrum försämrades sömnen ytterligare. Det
var däremot inga skillnader i självupplevd arbetsprestation mellan olika arbetsturer, även om
man fick anstränga sig mer för att klara av arbetsuppgifterna i samband med tidiga
morgonturer. Körrelaterade felhandlingar predicerades med hjälp av sömnfaktorer,
arbetstider, arbetsbelastning och trötthet. Andelen förklarad varians var dock låg (≈6%)  vilket
tyder på att arbetsbelastning, sömn och trötthet hade en relativt liten inverkan på
felhandlingar. Det bör också påpekas att förekomsten av självrapporterade fel generellt sett
var låg. Det förekom inga skillnader mellan fjärrtågs- och pendeltågskörning vad gäller
sömnighet, mental trötthet, stress och arbetsprestation. Arbetspassets längd påverkade inte
heller dessa variabler i någon större utsträckning. De flesta förarna verkar kunna återhämta sig
under lediga dagar och det var relativt vanligt att man tog tupplurar efter tidiga morgonturer
för att kompensera för den korta sömnlängden. Det fanns dock en grupp förare som visade
större problem med stark trötthet och stress och som kan riskera att drabbas av
utmattningsbesvär, t ex utbrändhet. Denna grupp tolererade arbetsbelastningen sämre och
visade också tendenser till mer besvär på lediga dagar.

Ovanstående resultat diskuteras utifrån ett säkerhetsperspektiv; tidiga morgonturer, sömnbrist
och allvarlig trötthet anses vara riskfaktorer för trafiksäkerheten, åtminstone under vissa
körförhållande. ATC-systemet är en viktig säkerhetsbarriär för trötta och stressade förare och
reducerar många av de trötthetsrelaterade misstagen, men det är viktigt att lokföraren är så
pass alert och uppmärksam att han kan hantera ATC systemet på ett korrekt sätt även under
ovanliga och komplexa körförhållanden.

Författarna vill rikta ett stort tack till följande personer som bidragit med värdefulla insatser
för denna delstudie: Per Almqvist (SJ), Anders Jansson (Avd. för Människa-Datorinteraktion,
Uppsala Universitet), Thomas Larsson (SJ), Erik Lindberg (Banverket) och Eva Olsson (Avd
för Människa-Datorinteraktion, Uppsala Universitet). Vi tackar även projektets styr-, referens-
och kontaktgrupp för värdefulla synpunkter på delstudiens upplägg och resultatanalyser.
Slutligen ett varmt tack till de lokförare som deltog i studien!
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SUMMARY

The present study is part of the TRAIN-project, which was initiated by The Swedish National
Rail Administration. The focus of the study was to investigate train drivers’ work schedules
and mental workload and the effects on sleep, sleepiness, fatigue, stress and work
performance. 46 male drivers (mean age=46 years) from the Stockholm area participated. The
participants were instructed to fill out a sleep/wake diary and wear an actigrapgh, (which
monitor wrist activity and is a good measure on sleep) during two weeks. The diary included
questions on sleep quality, napping, sleepiness, fatigue, workload, effort and work
performance.

The results showed that early morning work (shifts that started between 03.00h and 06.00h)
caused a clear increase in sleepiness, mental fatigue and stress. Sleep duration was also
influenced and only 4,6 hours of sleep was obtained prior to the early morning shift. When the
drivers had to stay over night at a hotel or in a rest room at a railway station, subjective sleep
quality decreased compared to sleeping at home.  There were no differences in self-reported
work performance between different shifts, although the drivers had to put in more effort to
be able to cope with the driving task during early morning shifts. Self-reported errors related
to driving the train were predicted in a regression model with sleep, sleepiness, fatigue and
work related factors as predictors. The amount of explained variance was low (≈6%) and
sleepiness and fatigue showed only a weak relation with errors. It should be pointed out that
the number of errors related to the driving situation was low. The differences between long-
distance driving and commuter train driving were non-significant. A comparison between
different length of the work shifts did not show any significant differences. Most drivers did
recuperate during days off and many drivers compensated the sleep deficit in connection with
the early morning shift by napping. There was, however, a minor group (≈20% of the drivers)
who had problems with severe sleepiness and fatigue, in particular during early shifts, but also
during days off. This group also had to put in more effort in order to cope with the work
situation. This group may have increased risk of developing a chronic exhaustion syndrome
like burnout.

The results were discussed from a safety point of view: early morning shifts, insufficient sleep
and severe fatigue were regarded as important risk factors for traffic safety, at least under
certain circumstances. The ATC-system is an important safety barrier, which eliminate many
of the fatigue-related errors (for example passing a signal at danger). However, it is important
that the driver’s alertness and performance level is sufficient for operating the ATC system
during unusual and complex situations.
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INLEDNING

Lokförare är en yrkesgrupp med mycket oregelbundna arbetstider (Ingre et al. 2000;
Kecklund et al. 1999), med en stor andel tidiga morgonpass, natturer och turer med
överliggningar. Det finns därför anledning att anta att lokförare är en utsatt grupp vad gäller
störd sömn och trötthetsbesvär. Detta framgick också ur den enkätundersökning som gjordes
bland alla lokförare i Stockholm, vid Hagalunds lokstation, under våren 1999. Ur resultaten
från enkätstudien, redovisade i stressforskningsrapporten Lokförarens arbetssituation med
fokus på arbetstider, sömn, stress och säkerhet  (Ingre et al. 2000), framgick bland annat att ca
en femtedel av förarna (19%) hade störd sömn motsvarande kriterierna för insomni, och att en
fjärdedel (24%) av förarna rapporterade problem med ihållande trötthet minst en gång i
veckan.

Det är rimligt att anta att kvaliteten på tågkörning försämras då man är allvarligt trött. En
svensk undersökning från 80-talets början (Torsvall et al. 1982;  Torsvall et al. 1987) visade
att mikrosömn förekom under natturer. Mikrosömnen var i enstaka fall förknippad med
allvarliga misstag som föranledde ATC-nödbroms. Experimentella undersökningar av trötthet
har visat att prestationsförmågan försämras kraftigt när man är allvarligt trött (Dinges et al.
1991). Bland annat försämras uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan, man reagerar
långsammare och man glömmer lättare (Dinges 1995). Eftersom lokförarens arbete mycket
handlar om att bibehålla uppmärksamhet och att reagera korrekt vid kritiska signaler är det
rimligt att anta att sömnighet och trötthet kan vara riskfaktorer för trafiksäkerheten. Studier av
trötthet inom andra transportyrken visar att trötthet ökar risken för olyckor och misstag i
arbetet (Folkard 1997). Enkätundersökningen visade också att felhandlingar i arbetet var
relaterade till trötthet, stress, bristande motivation och sömnstörningar (Ingre et al. 2000).

Vidare skulle de extrema arbetstiderna kunna leda till att en del förare, med lägre tolerans för
stress och bristande återhämtning, riskerar utveckla allvarligare, mer kroniska
trötthetstillstånd, som utmattning och utbrändhet. Det ansågs därför intressant att undersöka
hur förare med olika grad av trötthet och utmattning tolererar de olika skiften, hur man skattar
arbetsinsatsen och tillfredsställelsen med arbetsprestationen samt att försöka identifiera
eventuella riskfaktorer för utbrändhet.

Mot bakgrund av detta genomfördes denna intensivstudie, där en grupp lokförare följdes
under en tvåveckorsperiod med dagliga registreringar av arbetstider, sömn, trötthet, stress,
arbetsbelastning och arbetsprestation. Tanken med intensivstudien var att den skulle ge dag-
till-dag-information angående arbete, belastning och återhämtning på ett sätt som inte enkäten
kunde fånga in.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att i detalj undersöka hur faktorer som arbetstider, sömn och
trötthetsbesvär relaterar till skattad arbetsprestation och arbetstillfredsställelse hos lokförare i
Stockholmsområdet.
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De huvudfrågeställningar som undersöktes var:

1. Skiljer sig turer som startar vid olika tid på dygnet vad gäller upplevelsen av
a) sömnighet, stress och mental trötthet?
b) arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation?

2. Skiljer sig pendeltågskörning och fjärrtågskörning vad gäller upplevelsen av
a) sömnighet, stress och mental trötthet?
b) arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation?

3. Skiljer sig turer med olika lång arbetstid vad gäller upplevelsen av
a) sömnighet, stress och mental trötthet?
b) arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation?

4. Skiljer sig sömnen:
a) inför turer som startar vid olika tid på dygnet?
b) vid överliggningar jämfört med sömn hemma?

5. Kan sömnfaktorer, trötthet och arbetsbelastning predicera arbetsprestation och
arbetstillfredsställelse?

6. Skiljer sig lokförare med olika grad av utmattning från varandra vad gäller
upplevd sömnighet, stress och mental trötthet under arbetet, samt vad gäller självskattad
arbetsprestation?
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METOD

Försökspersoner

Totalt ingick 46 lokförare i undersökningsgruppen. Åldersspridningen var 35 – 57 år och
medelåldern var 45,6 år. Samtliga deltagande var män och tillhörde Hagalunds lokstation.
Lokförarna rekryterades bland dem som svarat på enkäten ur fyra typer av turlistegrupper.
Dessa grupper var:

Pendelgrupp – förare som endast kör pendeltåg.
X2000-grupp – förare som kör blandad körning, inklusive X2000.
Blandgrupp – förare som kör blandad körning, dock ej X2000.
Vikariegrupp 1  –  förare som kör blandad körning, vissa även X2000. Förarna i denna grupp
har inget fast schema, utan får information om kommande körningar med en dags varsel.

Rekryteringen gjordes via ett postutskick till totalt 68 lokförare, där intensivstudien
presenterades och lokföraren inbjöds att delta. Därefter tillfrågades lokföraren per telefon om
denne önskade delta, och om så var fallet bestämdes startdatum för deltagandet. Åtta av de
inbjudna förarna kunde inte delta på grund av att de inte var i tjänst (slutat hos SJ,
föräldraledighet eller bytt lokstation). Av de återstående 60 tackade 14 lokförare (23%) nej till
att delta i intensivundersökningen. Av de 46 lokförare som deltog i studien avbröt två sitt
deltagande efter 7 respektive 3 dagars deltagande.

Genomförande

Deltagande i studien innebar att försökspersonerna under 14 dagar i följd skulle fylla i en
dagbok för sömn, vakenhet och arbete samt bära en aktivitetsmätare, en så kallad aktigraf, vid
handleden (se ’mätinstrument’ nedan). Försöksledaren träffade varje försöksperson inför att
denne skulle starta sitt deltagande i undersökningen. Då gavs information om hur deltagandet
gick till, instruktioner om hur dagboken skulle fyllas i och hur aktigrafen skulle användas.
Försökspersonerna informerades också om att de hade rätt att när som helst, utan närmare
förklaring, avbryta deltagandet om de så önskade. Varje försöksperson fick en mindre
ersättning efter deltagandet.

Datainsamlingen pågick från april till december 1999. Studiens uppläggning har prövats och
godkänts i regional forskningsetisk kommitté (KI Dnr: 99-081).

Mätinstrument

En dagbok för 14 dagar användes för dagliga registreringar av sömn, tupplurar, vakenhet och
arbete. Dessa olika dagboksavsnitt beskrivs kortfattat nedan.
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Sömndagbok

Försökspersonerna ombads att varje dag efter huvudsömnen fylla i en sömndagbokssida
(Åkerstedt et al. 1994b) med totalt 24 frågor om sömnen föregående natt. Där frågades om
tidpunkter för sänggående och uppstigande samt om man sovit hemma eller på övernattnings-
rum. Vidare ombads försökspersonen skatta sömnighet på en niogradig skala (Karolinska
Sleepiness Scale, KSS, se nedan) vid sänggåendet respektive vid uppvaknandet. De flesta av
de övriga frågorna hade responsalternativ mellan 1 och 5, med angivna verbala definitioner
för vartannat skalsteg. De behandlade om man haft svårigheter att somna, hur man sovit, om
man sovit djupt eller lätt, om man vaknat i förtid, hur många gånger man vaknat under natten,
om man varit utsövd efter sömnen samt vad som orsakat det slutgiltiga uppvaknandet. Vidare
ingick frågor om konsumtion av kaffe, alkohol och läkemedel dagen innan samt om något
särskilt hade stört sömnen. Sömndagboksfrågorna är utvecklade av forskargruppen kring
Åkerstedt och Gillberg vid Karolinska Institutet och använda i många tidigare
undersökningar.

Tupplursdagbok

Instruktionen för tupplursdagboken var att varje dag ange om man tagit någon tupplur under
dygnet, och i så fall besvara sju frågor om tuppluren: tidpunkten för tuppluren, var man sovit,
om det varit svårt att somna, hur man sovit, om man sovit djupt eller lätt, om man sovit
tillräckligt och om det var lätt att stiga upp.

Vakenhetsdagbok

I vakenhetsdagboken ombads försökspersonerna att göra skattningar varannan timme av
graden av sömnighet, stress och mental trötthet. Vidare frågades efter hur dagen varit samt
hur man trodde att man skulle komma att sova nästa natt.

Sömnighetsskalan som användes var Karolinska Sleepiness Scale (KSS), en nio-gradig, väl
validerad och ofta använd skala för skattning av subjektiv vakenhet (Åkerstedt et al. 1990).
KSS har följande definitioner för vartannat skalsteg: 1=mycket pigg; 3=pigg; 5=varken pigg
eller sömnig; 7=sömnig, men ej ansträngande att vara vaken; 9=mycket sömnig, ansträngande
att vara vaken, kämpar mot sömnen.

Upplevd stress skattades på en nio-gradig skala med följande definitioner för vartannat
skalsteg: 1=mycket låg stress (mycket avslappnad och lugn); 3=låg stress; (avslappnad och
lugn); 5=varken låg eller hög stress; 7=hög stress (ganska spänd och pressad); 9=mycket hög
stress (mycket spänd och pressad – på gränsen till vad jag klarar).

Mental trötthet skattades på en nio-gradig skala med följande verbala definitioner: 1=känner
mig mycket trög, ineffektiv och oföretagsam; 3=ganska trög, ineffektiv och oföretagsam;
5=varken energisk eller trög; 7=ganska energisk, skärpt och företagsam; 9=mycket energisk,
skärpt och företagsam. I analyserna har dock skalan vänts så att högsta grad av mental trötthet
har fått värde 9 och lägsta grad fått värde 1. Detta för att resultaten skulle bli mer jämförbara
med de två övriga skattningsskalorna.
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Arbetsdagbok

Arbetsdagboken innehöll frågor om vilken tur man kört, när arbetet börjat och slutat, när man
haft rast, vilket fordon man kört samt under hur stor del av arbetspasset man upplevt
trötthetsbesvär, tidspress, för hög arbetsbelastning etc. Vidare ställdes frågor om hur
besvärligt arbetet upplevdes, om man var nöjd med sin arbetsinsats samt om man fått
anstränga sig för att klara av arbetet. Därutöver frågades om förekommande
händelser/incidenter under arbetspasset, så som missbedömning av inbromsning, problem att
hålla tidtabellen, ATC-ingrepp etc.

Aktigrafi

Utöver dagboksregistreringarna användes en så kallad aktigraf (Actiwatch, Cambridge
Neurotechnology) som mått på sömnlängd och sömneffektivitet. Aktigrafen mäter
rörelseaktivitet över dygnet och kan lagra information upp till några veckor. Den liknar ett
armbandsur och bars av deltagarna vid handleden dygnet runt. Vid sänggående och
uppstigande var försökspersonerna instruerade att trycka på en knapp på aktigrafen, för att
markera dessa tidpunkter. Aktigrafi har validerats mot EEG och sömndagböcker och
konstaterats väl avspegla sömn-  och vakenhetsmönster (Sadeh et al. 1995).

Några av deltagarna i studien bar därutöver en hjärtfrekvensmätare under två arbetsdygn.
Dessa data kommer dock inte att presenteras i denna rapport.

Statistiska analysmetoder

De statistiska analyserna gjordes i SPSS version 9.0, och inkluderade främst variansanalyser
och t-test för att statistiskt pröva medelvärdesskillnader mellan grupper.

Då lokförarnas arbetstidsscheman var så oregelbundna krävdes en noggrann genomgång av de
olika schemasekvenserna för att hitta turer och mönster att jämföra. När det gäller jämförelsen
av turer som startar vid olika tider på dygnet kodades först turerna till skifttyper, exempelvis
tidig morgontur (arbetet startade mellan kl. 03:00-06:00) och eftermiddagstur (arbetet startade
mellan kl. 12:00-16:00). Om det fanns fler än en tidig morgontur inom mätperioden för en
individ gjordes först en medelvärdesberäkning av svaren på de aktuella frågorna för dessa
tidiga morgonturer, så att varje individ fick ett värde på de olika måtten för varje typ av tur.
Därefter gjordes den statistiska jämförelsen, en så kallad variansanalys för upprepad mätning.
Detta är en analysmetod som jämför skillnader mellan olika mättillfällen inom en grupp
individer, och man kan alltså efter en sådan se om det föreligger statistiskt säkerställda
(signifikanta) skillnader mellan hur samma individer upplever olika typer av turer.

För att en skillnad ska betraktas som statistiskt säkerställd (signifikant) måste p-värdet vara
0,05 eller lägre. P-värdet är ett statistiskt sannolikhetsmått på hur stor risken är att en skillnad
(eller ett samband) är ”falskt” signifikant, dvs. beror på slumpen och inte på den förmodade
effekt som man undersökt och statistiskt testat. Ett p-värde på 0,05 innebär att det är 5% risk
att skillnaden är ”falsk”. Ju lägre p-värdet är, desto mindre är risken för att skillnaden är
slumpmässig. Eftersom vi genomför en stor mängd statistiska jämförelser är det troligt att
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cirka 10 till 20 signifikanta skillnader beror på slumpen och således är ”falska”. Dessa
”falska” skillnader har rimligen ganska svaga p-värden som ligger nära 0,05-nivån. En
konsekvens av detta resonemang blir att man bör vara lite försiktig med att tolka skillnader
där p-värdet ligger nära 0,05, medan skillnader med låga p-värden (t ex 0,01 eller 0,001) är
mer tillförlitliga.

Turindelning

De olika turerna indelades i följande typer efter vilken tid på dygnet de startade (se tabell 1).

Tabell 1. Arbetspassen indelade efter tid på dygnet när arbetet startade.

Typ av tur Turen startar mellan följande tidpunkter Beteckning

Tidig morgon 0300-0600 1
Morgon 0600-0900 2
Förmiddag 0900-1200 3
Eftermiddag 1200-1600 4
Kväll 1600-2000 5
Natt 2000-0300 6
Delad nattur, del 2 0000-0500 7

Schemasekvenser

De deltagande lokförarnas schemasekvenser under dagboksperioden framgår av  tabell 2.
Siffrorna 1-7 motsvarar typ av turer efter tid på dygnet som de startar, enligt
turindelningstabellen ovan. Fridagar är markerade med ’x’ i sekvenserna och sjukdom är
markerat med ’s’. Dagar som föraren inte fyllt i, alternativt som exkluderats ur analyserna
p.g.a. att lokföraren haft annan typ av tjänstgöring (ex. utbildning), är markerade med ett
streck. Som framgår är lokförarnas arbetstider mycket oregelbundna och i
arbetstidssekvenserna ingår en hög andel tidiga morgonpass och nattpass (i genomsnitt 40%
av turerna).

Notera att en lokförare som tillhörde vikariegruppen arbetade samtliga 14 dagar han deltog i
studien. Tre av lokförarna var i tjänst under 12 av de 14 dagarna.
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Tabell 2. Schemasekvenser för samtliga förare under deltagandet, turlistegrupp (P=Pendel-grupp, X2=X2000-
grupp, B=Blandgrupp, V1=Vikariegrupp, 1 dags varsel) antal och andel tidiga morgonturer och nattpass samt
max antal arbetsdagar och lediga dagar i rad.

Sekvenser Turliste-
grupp

Antal tidig
morgon (1)

Antal natt
(6/67)

Andel (%) tidig
morgon/natt

Arbetsdagar
i rad

Lediga dagar
(x) i rad

44111xx P 3 0 60 5 2
xxx14467x441x1 P 3 1 44 5 3
441xxsssssss1x- P 2 0 50 3 2
-31xx214x42221 X2 3 0 30 5 2
x6131x467xx432 P 2 2 40 4 2
32111445214124 V1 5 0 36 14 0
32-x4-411x41x- B 3 0 38 5 1
1xx467x46721s4 B 2 2 40 5 2
61x412xx24671- B 3 2 50 5 2
x61111x2111442 P 7 1 67 7 1
sss41411x32- X2 3 0 43 5 1
467167164ssxx- V1 2 3 56 9 2
4421xx411x31xx P 4 0 44 4 2
x167x4442xx41x X2 2 1 33 4 2
4x21x561xx1411 V1 4 1 50 4 2
2632xxx61-x325 X2 1 2 33 4 3
x411x161212142 X2 6 1 58 9 1
467x3442xx3421 X2 1 1 18 4 2
1x27116xxx556x V1 3 2 56 5 3
x2x41x512x1612 V1 3 1 40 4 1
x443xx4461xx22 V1 1 1 22 4 2
411x4161x326xx X2 4 2 60 4 2
4xx4613xx26571 X2 2 2 40 5 2
451244321xx22x X2 2 2 36 9 2
1x45671xxx4356 B 2 0 20 5 3
xx2x511xxx442x X2 2 0 29 3 3
13xx54326xx156 V1 2 2 40 5 2
1x442xx124312x X2 3 0 30 6 2
67xxs51x443524 B 1 1 20 6 2
xx442xss61x121 B 3 1 50 3 2
4444312x4x1xx4 V1 2 0 20 7 2
6673213xx44267 P 1 3 33 7 2
1x43671x421xx6 P 3 2 50 5 2
x54321x421xx12 P 3 0 30 5 2
x51x45454x431x V1 2 0 20 4 1
xx4467x2367112 P 2 2 36 7 2
1x44x1x413x1x3 V1 4 0 44 3 1
31x52216x24xx1 V1 3 1 40 5 2
443x P - - - - -
6742xx21142x57 B 2 2 36 5 2
1x43xx11x61111 B 7 1 80 5 2
2x11x4x112x336 V1 4 1 50 3 1
462xx4xx1234xx B 1 1 25 4 2
---xx-221-xx-4 X2 1 0 25 3 2
x461x45x1x4xx1 B 3 1 50 3 2
67xx1234x4415x B 2 1 30 4 2
Medelvärde 2,76 1,02 40,04 5,11 1,89
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RESULTAT

Resultatavsnittet är indelat efter de frågeställningar som undersökts. Först redovisas de
resultat som avser effekter av turer med start vid olika tid på dygnet. Därefter redovisas
jämförelserna mellan pendeltågskörning och fjärrtågskörning samt turer med olika lång
arbetstid. Vidare visas hur sömnen påverkades av arbetstiderna, huruvida sömnfaktorer,
trötthet och arbetsbelastning kan predicera felhandlingar och arbetstillfredsställelse samt,
slutligen, hur utmattade förare tolererar arbetet.

Effekten av tid på dygnet

Sömnighet

Sömnighet registrerades varannan timme dagligen, under såväl arbetsdagar som lediga dagar.
I tabell 3 nedan visas medelvärden för sömnighet över dygnet respektive över arbetspasset
mätt med den nio-gradiga KSS-skalan (högre värden innebär mer sömnighet) för olika typer
av arbetsdagar. Som jämförelse finns också värdet för sömnighet under en ledig dag med. I
det här fallet har den andra lediga dagen ingått i analysen, för att värdet inte skulle vara
påverkat av föregående dags arbete.

Den statistiska analysen (ANOVA för upprepad mätning) visade att upplevelsen av sömnighet
över dygnet skilde sig signifikant mellan dagar med arbetspass som startade vid olika tid på
dygnet och lediga dagar (se tabell 3). Sömnigheten över dygnet var tydligt högre då man
arbetat en tidig morgontur.

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för sömnighet (KSS, 1 mycket pigg – 9 mycket sömnig) över
dygnet respektive arbetspasset för olika turer och lediga dagar.

Typ av dag Sömnighet över
dygnet (n=17)

df F p Sömnighet över
arbetspasset (n=22)

df F p

Tidig morgon 5,61 + 0,90 3/15 12,7 <.0001 5,70 + 1,07 2/20 28,0 <.0001
Morgon 4,95 + 0,80 4,70 + 0,77
Eftermiddag 4,51 + 0,77 4,22 + 0,76
Ledig dag 4,23 + 0,93

Vad gäller sömnighet under arbetspassen framgick även där en signifikant skillnad mellan
dagar med olika arbetspass (se tabell 3).
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I figur 1 nedan visas hur skattningarna av sömnighet varierade vid olika tidpunkter under de
olika turerna. Det tidiga morgonskiftet skiljer ut sig som det med de klart högsta
sömnighetsnivåerna. Eftermiddagsturen ligger i nivå med en ledig dag och dagturen ligger
mellan dessa och den tidiga turen. I samband med eftermiddagstur och under lediga dygn
stiger sömnigheten kraftigt under kvällen.
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Figur 1. Sömnighet (KSS 1 mycket pigg – 9 mycket sömnig) under olika turer och ledig dag, vid olika
tider på dygnet.

Då nattskiften var något färre till antalet och annorlunda upplagda än de andra turerna (i och
med att de ofta var delade på så sätt att förarna hade möjlighet att ta en tupplur under natten)
jämfördes de separat med de tidiga morgonturerna. De natturer som ingick i analyserna var de
där rasten under natten var maximalt 3 timmar. Det sammantagna medelvärdet för sömnighet
över nattskiftet skilde sig inte signifikant vid statistik testning mot det sammantagna värdet
för sömnighet under ett tidigt morgonskift (se tabell 4).
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse för sömnighet (KSS, 1 mycket pigg – 9 mycket sömnig) under
nattur och under tidig morgontur.

Typ av dag Sömnighet över
arbetspasset (n=22)

p

Tidig morgon 5,70 + 1,07 ns
Natt 5,42 + 1,37
ns=skillnaden är inte statistiskt säkerställd

När man däremot såg till skattningarna vid varje tidpunkt för sig framgick att sömnigheten är
hög mitt under nattskiftet, med ett mycket högt medelvärde (7,64) för klockan 02:00.
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Figur  2. Sömnighet (KSS 1 mycket pigg – 9 mycket sömnig) under nattur och tidig morgontur vid olika
tidpunkter på dygnet.

Stress

Upplevd stress registrerades på samma sätt som sömnighet varannan timme dagligen. I tabell
5 nedan visas medelvärden för stress över dygnet respektive över arbetspasset mätt med hjälp
av en nio-gradig skala (högre värden indikerar mer stress). Även här har den andra lediga
dagen ingått i analysen som jämförelse.

ANOVA-analysen för upprepad mätning visade ingen signifikant skillnad av upplevelsen av
stress över dygnet mellan olika typer av arbetsdagar och lediga dagar (se tabell 5). Däremot
framgick en signifikant skillnad när analysen gjordes för upplevd stress under arbetspassen,
där stressnivån låg högst för det tidiga morgonpasset. Värt att påpeka är att samtliga
stresskattningar ligger på relativt låga nivåer.   
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Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för stress (1 mycket låg – 9 mycket hög) över dygnet respektive
över arbetspasset för olika typer av dagar.

Typ av dag Stress över
dygnet (n=21)

df F p Stress över
arbetspasset (n=28)

df F p

Tidig morgon 3,76 + 1,47 3/19 2,1 ns 3,90 + 1,37 2/26 3,6 <.05
Morgon 3,66 + 1,23 3,73 + 1,20
Eftermiddag 3,55 + 1,25 3,52 + 1,12
Ledig dag 3,29 + 1,69
ns = ej statistiskt signifikant

Mental trötthet

Lokförarna registrerade även dagligen hur mentalt trötta (ineffektiva, tröga) de kände sig.
Detta gjordes på en nio-gradig skala, där högre värden indikerar högre grad av mental trötthet.
I tabell 6 nedan visas medelvärden för mental trötthet över dygnet respektive över
arbetspasset för olika typer av dagar.

Den statistiska analysen (ANOVA för upprepad mätning) visade att mental trötthet över
dygnet skilde sig signifikant mellan dagar med turer som startade vid olika tid på dygnet och
lediga dagar (se tabell 6). Mental trötthet över dygnet var högre då man arbetat en tidig
morgontur jämfört med de andra dagarna. Vad gäller mental trötthet under arbetspassen
framgick även där en signifikant skillnad mellan olika arbetspass (se tabell 6), på samma sätt
var mental trötthet högre under tidiga morgonturer.

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse för mental trötthet (1 mycket låg – 9 mycket hög) över dygnet
respektive över arbetspasset för olika typer av dagar.

Typ av dag Mental trötthet
över dygnet

df F p Mental trötthet över
arbetspasset (n=22)

df F p

Tidig morgon 5,35 + 0,98 3/19 5,5 <.05 5,70 + 1,07 2/20 13,7 <.0001
Morgon 4,94 + 0,74 4,70 + 0,77
Eftermiddag 4,64 + 0,89 4,22 + 0,76
Ledig dag 4,59 + 0,09
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I figur 3 nedan visas hur skattningarna av mental trötthet varierade mellan olika tidpunkter
under de olika skiften.
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Figur 3. Mental trötthet (1 mycket låg – 9 mycket hög) under olika turer samt ledig dag vid olika tider på
dygnet.

Trötthet under arbetspasset

I figur 4 presenteras i hur stor utsträckning som lokföraren känt sig trött under arbetspasset,
angivet i minuter totalt under arbetspasset. Som framgår av figuren kände lokförarna mer av
tunga ögonlock, grus i ögonen och trötthet under de tidiga morgonpassen jämfört med
morgonturer och eftermiddagsturer.   
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Figur 4. Förekomsten av olika trötthetssymptom under arbetspasset under olika turer (*=p<0.05,
**=p<0.01, ***=p<0.001).

Arbetsbelastning

I figur 5 presenteras i hur stor utsträckning lokföraren upplevt tidspress, att arbetsbelastningen
varit för hög, respektive om denne fått anstränga sig för att klara arbetsuppgifterna eller haft
svårigheter att klara dem, angivet i minuter totalt av arbetspasset. Vid ANOVA för upprepad
mätning framgick inga signifikanta skillnader mellan turerna på dessa variabler. Som framgår
av figuren upplevde man arbetsbelastningen som för hög endast under några minuter under
arbetspasset. Tidspress och ansträngning förekom något mer, dock fortfarande i ganska låg
omfattning, och lika mycket under de olika turerna.

Att lokförare inte upplever så hög arbetsbelastning beror förmodligen på att föraren har ett
stort stöd i arbetet av det automatiska säkerhetssystemet ATC (Automatic Train Control). Det
är ett säkerhetssystem som bygger på att signaler från baliser i rälsen går till en mottagare i
loket och visas som information på en kontrollpanel i förarhytten. På panelen får föraren
information om högsta tillåtna hastighet, kommande hastighetsgräns samt exempelvis om
föraren måste krypköra eller stanna tåget. ATC har inbyggda säkerhetsbarriärer, vilket t ex
innebär att om föraren inte själv bromsar tåget i tid, ingriper ATC och tåget bromsas
automatiskt.
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Figur 5. Olika mått på arbetsbelastning under olika turer (inga statistiskt säkerställda skillnader).

Vad gäller övriga frågor om arbetsbelastning, som problem med att hålla tidtabellen, att
besväras av för korta raster och av att människor som vistas nära/på spåret visas
fördelningarna i figur 6 nedan (procent av förarna som rapporterade problem under olika typer
av arbetspass). Det var inga större skillnader i förekomsten av dessa problem mellan olika
turer, och Chi2-test visade heller inga signifikanta skillnader på dessa variabler. Man
rapporterade ofta problem med att hålla tidtabellen (40-44% rapporterade det). Några få
besvärades av för korta raster/pauser. Det var på tidiga morgonturer och eftermiddagsturer
som man besvärades mest av människor som vistas på eller nära spåren (se figur 6).
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 Figur 6. Förekomst (% rapporterat under olika turer) av problem med hålla tidtabellen, för korta raster
och människor på/nära spår.

För att ta hänsyn till hur ofta förarna hade kört de olika turerna beräknades en kvot för hur
vanligt problemet var i förhållande till hur ofta föraren kört turen. Kvoten beräknades som
antal rapporterade problem dividerat med antalet turer av en viss typ man kört. Exempelvis
om man under 2 av 3 tidiga morgonturer rapporterat ett visst problem, blir kvoten 0,67 för
detta. I tabell 7 nedan redovisas kvoterna (medelvärden mellan 0,00 och 1,00) för dessa stress-
/ arbetsbelastningsvariabler. Det förekom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan
turerna. Högst värde visade ”problem med att hålla tidtabellen” som förekom under 76% av
eftermiddagsturerna, 53% av de tidiga morgonturerna och 47% av morgonturerna.

Tabell. 7. Kvoter 0-1 (medelvärde och standardavvikelse) för hur ofta man upplevde problem med människor
på/nära spåret, att hålla tidtabellen samt med för korta raster/pauser relativt hur vanligt arbetspasset var för
föraren.

Variabel TM M EM n df F p

Människor på/nära spår 0,41+0,56 0,24+0,55 0,47+0,75 34 2/32 2,35 ns
Problem hålla tidtabellen 0,53+0,71 0,47+0,61 0,76+1,05 34 2/32 1,55 ns
För korta raster/pauser 0,15+0,44 0,03+0,17 0,06+0,24 34 2/32 1,91 ns
ns= ingen statistiskt säkerställd skillnad
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Arbetsprestation

Nedan visas resultat för hur förarna bedömde sin arbetsprestation, om man var nöjd med sin
arbetsinsats, hur besvärligt arbetet upplevdes samt om man fått anstränga sig för att klara
arbetsuppgifterna (se figur 7). Det var ingen skillnad mellan hur nöjd man kände sig med sin
arbetsinsats vid olika arbetspass, eller hur besvärligt man upplevde dem, dock fick lokförarna
anstränga sig mer under tidiga morgonpass för att klara av arbetet (F(2)=3,96, p<.05).
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Figur 7. Skattningar av hur nöjd man är med arbetsinsatsen (1 mycket missnöjd – 5 mycket nöjd), hur
besvärligt arbetet upplevts (1 mycket lindrigt – 5 mycket besvärligt) samt hur mycket man ansträngt sig
för att klara av arbetet (1 inte alls – 5 extremt mycket) under olika skift.

Vidare angav förarna varje dag om något problem/fel inträffat under arbetspasset; om föraren
missbedömt en inbromsning så att ATC ingripit med nödbroms, om föraren glömt att bromsa
trots att denne registrerat och passerat en restriktiv signal eller om föraren kommit på sig själv
att inte minnas vad den senaste signalen visat. Dessa tre händelser innebär ett slags
felhandlande från förarens sida. Hur vanliga de var under olika turer ses i figur 8 nedan, och
som framgår var det inga markanta skillnader mellan förekomsten under olika typer av skift.
Vid Chi2-test framgick inte heller några statistiskt signifikanta skillnader på dessa variabler.
Att man missbedömt inbromsning rapporterade 20% av förarna under morgon- och
eftermiddagsturerna och något mindre ofta under de tidiga morgonturerna. Att man glömt att
bromsa efter restriktiv signal förekom inte alls eller mycket sällan. Även att man inte kom
ihåg vad senaste signalen visat förekom sällan under samtliga turer. Ett annat slags
felhandlande handlar om att underlåta att vidta vissa rutinåtgärder, som att ta fram felkoder
vid balisfel eller ATC-utrustningsfel och att anmäla dessa fel till tågtrafikledningen respektive
fordonsteknisk rådgivare. Inte heller detta förekom särskilt ofta.
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Att inte anmäla balisfel (fel i inkommande signal från balis i rälsen) rapporterade 17-20%
under morgon- och eftermiddagsskiften, och något färre vid tidiga morgonskift. Minns dock
att skillnaderna inte var statistiskt säkerställda.
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Figur 8. Förekomst (% som rapporterat) av felhandlingar under olika turer.

Sammanfattningsvis kan konstateras att felhandlingarna är relativt jämt spridda över typ av
arbetspass och det är alltså inte så att förare begår mer fel under de tidiga morgonturerna, trots
att förarna då rapporterat mer sömnighet och trötthet.

Vad gäller mer ATC-relaterade problem/händelser kan först konstateras att balisfel var vanligt
förekommande (35-40%) och att de var lika vanliga under de olika arbetspassen. Det är ju helt
logiskt, eftersom baliserna bör fungera konstant oavsett tid på dygnet. Få förare rapporterade
att ATC ingripit med nödbroms under något av arbetspassen. Vid ”10-övervakning” var det
däremot mer vanligt att ATC ingrep med driftsbroms, särskilt under morgon- och
eftermiddagsturer och något mindre vanligt under de tidiga morgonturerna. ”10-övervakning”
är en ATC-term för ett tillfälle då tåget, på grund av säkerhetssystemets funktion, får
framköras i högst 10 km/h. Slutligen var det mindre vanligt att ATC ingrep med driftsbroms
när inte 10-övervakning förekom, och det var då ingen nämnvärd skillnad mellan turerna (se
figur 9). Att råka ut för en del av dessa ATC-problem eller ATC-ingrepp är förmodligen
ganska stressande för föraren. Balisfel t ex är något föraren inte själv kan styra över, och även
vissa andra ATC-ingrepp kan bero mer på ATC-systemets konstruktion än på förarens
körförmåga.
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Figur 9. Förekomst av ATC-relaterade fel/händelser (% som rapporterat) under olika turer.

Även för dessa variabler beräknades kvoter för att ta hänsyn till hur vanliga felen/händelserna
var i relation till hur ofta föraren kört en viss typ av tur. I tabell 8 nedan redovisas kvoterna
(medelvärden mellan 0,00 och 1,00) för dessa felhandlingar och ATC-relaterade händelser
eller problem.

Tabell. 8. Kvoter (medelvärde och standardavvikelse) för hur ofta man rapporterat felhandlingar och ATC-
relaterade fel/problem relativt hur vanligt arbetspasset var för föraren.

Variabel TM M EM n df F p

Missbedömt inbromsning 0,21+0,41 0,24+0,50 0,32+0,64 34 2/32 0,58 ns
Glömt bromsa 0,00+0,00 0,00+0,00 0,06+0,34 34 2/32 1,00 ns
Minns ej vad sista signal visade 0,06+0,24 0,03+0,17 0,09+0,38 34 2/32 0,59 ns
Ej tagit fram felkod 0,03+0,17 0,03+0,17 0,06+0,24 34 2/32 0,24 ns
Ej anmält balisfel 0,15+0,36 0,26+0,67 0,21+0,41 34 2/32 0,51 ns
Ej anmält ATC-utrustningsfel 0,03+0,17 0,00+0,00 0,06+0,24 34 2/32 1,00 ns
Balisfel 0,71+0,76 0,41+0,66 0,71+0,71 34 2/32 2,02 ns
ATC ingripit med nödbroms 0,06+0,24 0,06+0,24 0,09+0,29 34 2/32 0,14 ns
ATC driftsbroms ej 10-övervak 0,26+0,57 0,15+0,44 0,21+0,48 34 2/32 0,59 ns
ATC driftsbroms vid10-övervak 0,27+0,51 0,47+0,75 0,47+0,66 34 2/32 2,21 ns
ns= ingen statistiskt säkerställd skillnad
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Effekten av fordonstyp

Sömnighet, stress och mental trötthet

Resultaten av jämförelsen mellan fjärrtågs- respektive pendeltågskörning visade ingen
skillnad vad gäller sömnighet, upplevd stress eller mental trötthet över dygnet (se tabell 9).

Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelse för sömnighet (1 pigg – 9 sömnig), stress (1 låg – 9 hög) och
mental trötthet (1 låg – 9 hög) över dygnet vid fjärr- respektive pendeltågskörning.

Variabel n Fjärrtåg Pendeltåg df F p

Sömnighet 24 4,73+1,04 4,49+0,83 1/22 0,84 ns
Stress 24 3,80+0,91 3,79+0,93 1/22 0,00 ns
Mental trötthet 24 4,83+1,13 4,74+0,72 1/22 0,15 ns
ns= ingen statistiskt säkerställd skillnad

Trött under arbetspasset

Det var heller ingen skillnad mellan hur trött man kände sig under pendel- respektive
fjärrtågskörning (ANOVA för upprepad mätning, se figur 10)
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Figur 10. Förekomst av trötthetssymtom under pendel- respektive fjärrtågskörning (inga signifikanta
skillnader).
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Arbetsbelastning

Det var ingen skillnad i upplevd arbetsbelastning beroende på om man kört pendel- eller
fjärrtåg (se figur 11) visade ANOVA-analyser för upprepade mätningar.
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Figur 11. Arbetsbelastning under körning i pendel- respektive fjärrtåg (inga statistiskt säkerställda
skillnader).

Arbetsprestation

Det var ingen skillnad mellan hur besvärligt man upplevt arbetet beroende på om man kört
pendeltåg eller fjärrtåg. Det var heller ingen skillnad mellan hur nöjd man var med sin
arbetsinsats respektive hur mycket man fått anstränga sig för att klara av arbetet (se tabell 10
nedan).
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Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelse för hur besvärligt arbetet var (1 mycket besvärligt – 5 mycket
lindrigt), tillfredsställelse med arbetsinsatsen (1 mycket missnöjd – 5 mycket nöjd) och ansträngning ( 1 extremt
mycket – 5 inte alls) under körning i fjärr- respektive pendeltåg.

Variabel n Fjärrtåg Pendeltåg df F p

Hur var arbetet? (1-5 lindrigt) 23 3,30+0,76 3,63+0,71 1/21 1,88 ns
Nöjd med arbetsinsats? (1-5 nöjd) 23 4,01+0,67 4,15+0,47 1/21 1,36 ns
Hur mycket har du ansträngt dig för
att klara av arbetet? (1-5 inte alls)

23 3,46+0,88 3,87+0,73 1/21 1,57 ns

ns= ingen statistiskt säkerställd skillnad

Effekten av längden på arbetspasset

Sömnighet, stress och mental trötthet

Resultaten visade ingen skillnad vad gäller sömnighet, upplevd stress eller mental trötthet vid
jämförelse mellan olika längd på arbetspassen (se tabell 11). Jämförelsen gjordes mellan turer
som var upp till 6 timmar (mycket korta turer), mellan 6 och 7,5 timmar (korta turer), mellan
7,5 och 8,5 timmar (medellånga turer) och mellan 8,5 och 10 timmar (långa turer).

Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelse för sömnighet (1 pigg – 9 sömnig), stress (1 låg – 9 hög) och
mental trötthet (1 låg – 9 hög) under olika långa arbetspass.

Variabel n -6h
Mkt korta

6-7,5h
Korta

7,5h-8,5h
Medellånga

8,5-10h
Långa

df F p

Sömnighet 17 4,89+0,97 5,12+1,05 4,71+1,01 4,81+0,89 3/15 0,87 ns
Stress 18 3,23+1,78 3,29+1,31 3,18+1,27 3,08+1,43 3/16 0,41 ns
Mental trötthet 18 5,18+0,93 5,04+0,62 4,71+0,71 4,88+0,90 3/16 1,42 ns
ns=ingen statistiskt säkerställd skillnad

Trötthet under arbetspasset

Trötthet under arbetspasset skilde sig inte beroende på längd på arbetspassen (ANOVA för
upprepad mätning, se figur 12). Som framgått från avsnittet om effekten av tid på dygnet var
det under de tidiga morgonturerna som förarna upplevde mest trötthet. Dessa turer var
schemalagda så att de också var något kortare i längd. Att vi i denna analys av effekten av
längden på arbetspass inte såg någon skillnad i trötthet beror troligen på att effekten av tid på
dygnet och tid på arbetet tar ut varandra.
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Figur 12. Trötthetsvariabler under olika långa arbetspass (inga statistiskt säkerställda skillnader).

Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen skattades överlag lika under arbetspass av olika längd och en ANOVA för
upprepad mätning visade inga signifikanta skillnader (se figur 13). Notera också att det
generellt är fråga om mycket få minuter under arbetspassen som man upplevde något tecken
på för hög arbetsbelastning.
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Figur 13. Arbetsbelastning under olika långa arbetspass (inga statistiskt säkerställda skillnader).

Arbetsprestation

Det var ingen skillnad mellan hur besvärligt arbetet upplevdes beroende på längden på
arbetspasset. Det var heller ingen skillnad mellan hur nöjd man var med sin arbetsinsats
respektive hur mycket man fått anstränga sig för att klara av arbetet under olika långa
arbetspass (se tabell 12).

Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelse för hur besvärligt arbetet upplevdes, tillfredsställelse med
arbetsinsatsen och ansträngning vid olika långa arbetspass.

Variabel n -6h
Mkt kort

6-7,5h
Kort

7,5h-8,5h
Medellångt

8,5-10h
Långt

df F p

Hur var arbetet?
(1-5 lindrigt)

18 3,56+0,50 3,65+0,54 3,45+0,82 3.46+0,92 3/16 0,65 ns

Nöjd med arbetsinsats?
(1–5 nöjd)

22 3,96+0,71 3,90+0,52 3,93+0,62 3,85+0,83 3/20 0,33 ns

Hur mycket har du fått
anstränga dig för att
klara av ditt arbete?
(1-5 inte alls)

21 3,70+0,86 3,88+0,63 3,85+0,54 3,94+0,77 3/19 0,51 ns
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Arbetstidernas påverkan på sömnen

Jämförelse av sömn inför turer som börjar vid olika tid på dygnet

Det framgår tydligt att sömnen påverkas av arbetstiderna. Aktigrafidata visade att
sömnlängden förkortades dramatiskt inför tidiga morgonturer, då lokförarna i medeltal inte
sov mer än ca 4,5 timmar (se figur 14). Då deras sömnbehov är ca. 7,5 timme innebär den
förkortade sömnen att man led av en sömnbrist på 40% i samband med tidiga morgonturer.
Sömnen var även betydligt förkortad inför morgonturerna (6 timmar och 22 minuter), medan
den var mer normalt lång inför eftermiddagsturerna och lediga dagar (F(3)=34,72, p<.0001).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ledig dag

Eftermiddag

Morgon

Tidig morgon

Timmar

Figur 14. Sömnlängd (timmar; medelvärde och standardavvikelse) inför olika turer.

Uppstigandetiderna inför de olika arbetspassen mättes också med aktigrafi, och resultaten
visade att lokförarna inför de tidiga morgonturerna i genomsnitt steg upp extremt tidigt, kl.
03:46 (+:49). Inför morgonturerna var uppstigandetiden i genomsnitt kl. 06:16 (+:46) och
inför eftermiddagsturerna kl. 08:04 (+17). Inför lediga dagar steg lokförarna i genomsnitt upp
kl. 08:42 (+14).

Sömnkvaliteten var försämrad inför tidiga morgonturer, vilket framgår av skattningarna i
dagböckerna. Aktigrafidata visade samma mönster, men det var ingen signifikant skillnad i
sömneffektivitet mellan sömn före olika dagar.
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Tabell 13. Medelvärden och standardavvikelse för sömneffektivitet (max värde=100%, bra sömn>85%), upplevd
sömnkvalitet (1 dålig – 5 bra), svårt att somna (1 mycket – 5 inte alls), orolig sömn (1 mycket – 5 inte alls),
tillräcklig sömn (1 inte alls – 5 definitivt) och känsla av utsövdhet (1 inte alls – 5 helt) före arbete som börjar
olika tid på dygnet och ledig dag.

Variabler n Tidig
morgon

Morgon Eftermiddag Ledig dag df    F    p

Sömneffektivitet 24 86,64+10,25 87,55+10,24 88,58+7,90 88,09+8,25 3/22 0,4 ns
Sömnkvalitet 24 3,01+0,81 3,69+0,67 3,73+0,92 4,07+0,64 3/22 10,3 <.0001
Svårt att somna 24 3,30+1,04 4,08+0,78 4,33+0,69 4,50+0,93 3/22 10,3 <.0001
Orolig sömn 24 3,38+1,17 3,92+0,69 3,98+0,87 4,33+0,70 3/22 5,8 <.01
Tillräcklig sömn 24 2,03+0,82 3,11+0,71 3,74+0,69 3,88+0,95 3/22 28,7 <.0001
Utsövd 22 1,67+0,57 2,56+0,71 3,37+0,80 3,60+1,03 3/20 34,7 <.0001
ns=ingen statistiskt säkerställd skillnad

Jämförelse av sömnkvalitet vid överliggning respektive vid sömn hemma

Det visade sig att sömnkvaliteten upplevdes tydligt försämrad vid överliggning (då lokföraren
sover på hotell/övernattningsrum mellan två turer) jämfört med vid sömn hemma (se tabell
14). Aktigrafidata (sömneffektivitet) visade samma mönster, även om inte skillnaden var
signifikant. Dock var det några färre individer med i den analysen, eftersom vissa förare inte
använt aktigrafen samtliga nätter i undersökningen. Vid jämförelseanalyserna togs hänsyn till
vilken typ av tur som man arbetat, så att endast samma typ av turer jämfördes (alltså:
lokföraren sov vid ena tillfället hemma inför en typ av tur och vid det andra tillfället på
övernattningsrum inför samma typ av tur). Oftast rörde det sig om tidiga morgonturer; 16 av
20 jämförda turer var tidiga morgonturer och 4 var morgonturer. Därav är det låga värden
generellt på frågorna om tillräcklig sömn och känslan att vara utsövd, och frågan om
tillräcklig sömn  skiljer sig heller inte signifikant mellan hemmasömn och bortasömn.

Tabell 14. Medelvärden och standardavvikelse för sömneffektivitet (max värde=100%, bra sömn>85%),
sömnkvalitet (1 dålig – 5 bra), svårt att somna (1 mycket – 5 inte alls), orolig sömn (1 mycket – 5 inte alls),
tillräcklig sömn (1 inte alls – 5 definitivt) och känsla av utsövdhet (1 inte alls – 5 helt)  vid sömn i samband med
överliggning respektive vid sömn hemma.

Variabler n Överliggning Hemma df F p

Sömneffektivitet 17 84,58+11,90 87,02+13,20 1/15 2,83 ns
Upplevd sömnkvalitet 20 2,65+0,97 3,44+0,84 1/18 8,52 <.01
Svårt att somna 20 3,05+1,23 3,79+0,77 1/18 6,47 <.05
Orolig sömn 19 3,37+1,39 3,73+0,86 1/17 1,25 ns
Tillräcklig sömn 19 2,26+1,03 2,79+0,98 1/17 2,97 ns
Känsla av att vara utsövd 20 1,82+2,43 2,43+0,95 1/18 6,14 <.05
ns=ingen statistiskt säkerställd skillnad
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Tupplurar i samband med arbete som börjar olika tider på dygnet

En majoritet av lokförarna (68%) tog en tupplur under de dagar de arbetade tidiga
morgonskift (se tabell 15). De var en stor variation vad gäller tidpunkterna för när man tar
denna, en del tog den direkt efter arbetspasset, en del tog den på eftermiddagen och en del tog
den sent på kvällen (förmodligen p.g.a. att arbetstiderna hindrar en lång huvudsömn under
natten). Några få tog en tupplur efter ett morgonpass, och ca var fjärde förare tog en lur före
en eftermiddagstur. På grund av de få observationerna var det inte möjligt att göra statistiska
beräkningar på tupplursvärdena. I tabell 15 nedan visas deskriptiva data.

Tabell 15. Antal och procent (%) av förarna som tagit tupplurar, medelvärden för tupplurarnas längd och
tidpunkter när man lade, upplevd sömnkvalitet (1 mycket dålig – 5 mycket bra) och tillräcklig sömn (1 inte alls –
5 definitivt) i samband med olika typ av arbetspass.

Typ av arbete Antal förare
som tagit
tupplur

% Längd
tupplur
(h:min)

Tidpunkt när man
lade sig (min-max

tidpunkter)

Upplevd
sömnkvalitet

Tillräcklig
sömn

Tidig morgon 25 68 1:24 12:16 (08:30-24:15) 3,81+0,90 3,23+1,03
Morgon 3 13 1:08 14:00 (12:15-15:30) 4,00+1,00 4,33+0,58
Eftermiddag 7 24 1:15 13:10 (09:00-19:00) 4,00+0,82 3,86+0,69

De allra flesta lokförarna tog sin tupplur hemma, särskilt i samband med tidig morgontur.
Andelsmässigt var det fler som sov på hotell/övernattningsrum i samband med morgon-
respektive eftermiddagstur (se tabell 16).

Tabell 16. Antal och procent av förarna som tagit tuppluren hemma respektive på hotell/övernattningsrum i
samband med olika typ av arbetspass.

Var togs tuppluren? Hemma % Hotell/övernatt-
ningsrum

% Annan plats %

Tidig morgontur 21 81 4 15 1 4
Morgontur 1 33 2 67 0 0
Eftermiddagstur 5 71 2 29 0 0

Kan sömn, trötthet och arbetsbelastning predicera arbetsprestation och
arbetstillfredsställelse?

Är det så att sömnvariabler, trötthet och arbetsbelastning kan bidra till att predicera (förklara)
lokförarnas arbetsprestation och hur nöjd man känner sig med sin arbetsinsats? För att kunna
svara på dessa frågor genomfördes en intra-individuell stegvis multipel regressionsanalys. Att
analysen är intra-individuell innebär att resultatet (styrkan på sambandet) beror på hur väl de
testade variablerna korrelerar med varandra, efter det att man tagit hänsyn till att förarna
varierar i hur man besvarat frågorna. Det är relativt vanligt att man beräknar intra-individuella
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korrelationer när man har dagboksdata eftersom man då kan utnyttja alla data trots att antalet
deltagare ofta är begränsat.  Själva analysen baseras på att man lägger samman alla
datapunkter (man ”poolar” data – här följer ett exempel: om 10 individer har fört dagbok
under 14 dagar så får man alltså 10 x 14=140 datapunkter). Därefter tas variansen som beror
på skillnader mellan individer bort. De resultat som redovisas i tabellerna nedan är partiella
korrelationskoefficienter (variablernas egna samband med kriterievariablerna),
betakoefficienter (variabelns styrka i regressionsmodellen), ”r2 change” (procentuell
förändring av förklaringsgrad i och med varje steg i analysen) och total R2 (hur många
procent modellen kan förklara totalt av variansen i kriterievariabeln). Metoden har använts i
andra studier för att belysa sambandet mellan olika variabler som samlats in i dagboksform
(Totterdell et al. 1994).

Arbetsprestation

Frekvensen av rapporterade felhandlingar var inte så hög i dagboksmaterialet, och för att
underlätta de statistiska analyserna beräknades därför två index på dessa frågor. Det ena
indexet (körrelaterade fel) bestod av frågorna om föraren missbedömt inbromsning så att ATC
ingripit med nödbroms, om föraren glömt att bromsa trots restriktiv signal respektive om
föraren kommit på sig med att ha glömt vad den senaste signalen visade. Det andra indexet
innehöll frågorna om föraren inte tagit fram felkoder, inte anmält balisfel eller fel på ATC-
utrustningen.

De resultat som ses i tabell 17 gäller en stegvis multipel regression som gjordes för att
predicera körrelaterade fel. I tabellen visas överst de oberoende variabler (testade variabler)
som gick in i regressionsmodellen med självständiga bidrag (listade i den ordning som de gick
in i modellen, stegvis) efter det att inom-individsvariansen kontrollerats för. Nedanför listas
de testade variabler som inte gick in i modellen. I tabellen visas även varje variabels partial
korrelationskoefficient, dvs dess samband med felhandlingsindexet, betakoefficienter, r2
förändring och total R2.

Tre variabler bidrog självständigt till att förklara körrelaterade felhandlingar och de var: att
uppleva mer grus i ögonen, att man är mindre nöjd med sin arbetsinsats och att man vaknar
senare på morgonen. Totalt förklarar dessa variabler 6,3% (Total R2 i tabell 17) av
variationen i detta felhandlandeindex.  Det bör påpekas att också tunga ögonlock, trötthet,
ansträngning, sen tid för sänggåendet och längre insomningstid visade signifikanta
korrelationer med felhandlandeindexet. De signifikanta partial korrelationerna är markerade
med stjärnor i tabellen.

Detta är en låg förklaringsgrad och vi kunde förklara ungefär dubbelt så mycket i den tidigare
enkätstudien när vi använde en liknande statistisk modell (Ingre et al. 2000). Grus i ögonen
var mest förknippat med tidiga morgonturer och man kan därför anta att stark sömnighet
under tidiga morgonturer kan bidra till dessa felhandlingar. Att vakna senare på morgonen
var, som visats tidigare, förknippat med senare turer, eftermiddagsturer och natturer. Att
senare uppvaknandetid går in i modellen kan då ha att göra med att senare turer också har
samband med felhandlande, vilket stämmer med tidigare presenterade resultat, som visade på
mer förekomst av exempelvis ATC-fel och ATC-ingrepp vid eftermiddagsskift. Även trötthet
i och med att man arbetar sent på kvällen/natten kan spela en roll för felhandlingar under sena
arbetspass.
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Tabell 17. Multipel stegvis korrelation för prediktion av körrelaterade felhandlingar. Testade variabler, partial
korrelationer (efter kontroll för inom-individvariansen), betakoefficienter, r2-förändring mellan varje steg samt
total R2.

Felhandlingar (körrelaterade)

Variabler (steg i analysen) Partial korr. Betakoeff. r2 change Total R2
Grus i ögonen (1)    0,169** 0,202 2,1 6,3%**
Nöjd med arbetsinsatsen (2) -0,147*      -0,195 1,9
Tid för uppvaknande(3)  0,129* 0,183 2,3

Arbetets starttid 0,098
Tunga ögonlock    0,150**
Trött  0,120*
Tidspress 0,030
Arbetsbelastning 0,070
Besvärligt arbete -0,060
Ansträngning  -0,120*
Sänggåendet   0,100*
Tid för insomnande   0,100*
Sömnlängd 0,060
Sömneffektivitet 0,070

*=p<0.05, **=p<0.01

En likadan multipel regressionsanalys gjordes för det andra felindexet (som var relaterat till
rapporterande av utrustningsfel etc.), men det gav ingen signifikant modell och redovisas
därför inte.

Nöjd med arbetsinsats

Vad var det som gjorde att man kände sig nöjd med sin arbetsinsats? För att bättre förklara det
gjordes en multipel stegvis regression på samma sätt som beskrivits tidigare, där inom-
individsvariansen kontrollerades för. Analysen gav fyra oberoende variabler som gick in i
modellen. Dessa var: Besvärligt arbete, det sammanslagna felindexet (både körrelaterade och
rapporteringsrelaterade fel), arbetets starttid samt tunga ögonlock. Detta innebär att man var
mer nöjd med sin arbetsinsats ju lindrigare arbetet upplevts, ju färre fel man gjort, ju senare
arbetet startat samt ju mer tunga ögonlock man känt (total förklarad varians=10,5%, se tabell
18). Förutom ovan korrelerade om man var nöjd med arbetsinsatsen med (låg) tidspress, (låg)
arbetsbelastning, (låg) ansträngningsgrad, (tidig) sänggåendetid, (kort) insomnandetid, (tidigt)
uppstigande samt körrelaterade fel (få fel). De signifikanta partial korrelationerna är
markerade med stjärnor i tabellen.
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Tabell 18. Multipel stegvis korrelation för prediktion av att känna sig nöjd med arbetsinsatsen. Testade variabler,
partial korrelationer (steg 0), betakoefficienter, r2-förändring mellan varje steg samt total R2.

Nöjd med arbetsinsatsen

Variabler (steg i analysen) Partial korr. Betakoeff. r2 change Tot R2
Besvärligt arbete (1)    0,33*** 0,278 7,5 10,5%***
Tot. felhandlandeindex (2)   -0,14* 0,145 1,2
Arbetets starttid (3)    0,20** 0,129 1,2
Tunga ögonlock (4)    0,07 0,100 0,6

Grus i ögonen   -0,01
Trött   -0,06
Tidspress   -0,21**
Arbetsbelastning   -0,14*
Ansträngningsgrad    0,24**
Sänggåendetid    0,11*
Uppstigandetid    0,16**
Tid för insomnande    0,10*
Tid för uppvaknande    0,16**
Sömnlängd    0,09
Sömneffektivitet    0,03
Körrelaterade fel   -0,14*
Rapporteringsrelaterade fel   -0,07
*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001

Besvärligt arbete

Vad var det då som förarna upplevde som besvärligt arbete? I tabell 19 nedan visas resultaten
från den stegvisa multipla regression som gjordes för att predicera besvärligt arbete. Det var
faktorerna hög ansträngning, mer tidspress, mindre tillfredsställelse med arbetsinsatsen samt
för hög arbetsbelastning som bidrog självständigt till att förklara besvärligt arbete (total
förklarad varians=41,7%, se tabell 19).  Även variablerna (tidig) starttid på arbetet, (mycket)
grus i ögonen, (mycket) trött, (tidig) sänggåendetid, samt (tidig) uppstigandetid korrelerade
med upplevelsen av ett besvärligt arbetspass. De signifikanta partial korrelationerna är
markerade med stjärnor i tabellen.
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Tabell 19. Multipel stegvis korrelation för prediktion av besvärligt arbete. Testade variabler, partial korrelationer
(steg 0), betakoefficienter, r2-förändring mellan varje steg samt total R2.

Besvärligt arbete

Variabler (steg i analysen) Partial korr. Betakoeff. r2 change Tot R2
Ansträngning (1) 0,63*** 0,492 34,3 41,7%***
Tidspress (2) -0,50*** 0,228 4,7
Nöjd med arbetsinsatsen (3) 0,33*** 0,183 2,1
Arbetsbelastning för hög (4) -0,36*** 0,109 0,6

Arbetets starttid       0,20**
Tunga ögonlock     -0,08
Grus i ögonen     -0,11*
Trött     -0,21**
Sänggåendetid      0,10*
Uppstigandetid      0,16**
Tid för insomnande      0,04
Tid för uppvaknande      0,16**
Sömnlängd      0,09
Sömneffektivitet      0,00
Körrelaterade fel     -0,07
Rapporteringsrelaterade fel      0,08
Tot. felhandlandeindex      0,00
*=p<0.05,  **=p<0.01, ***=p<0.001

Utmattning

Extrema arbetstider och störd sömn kan vara riskfaktorer för förare med lägre tolerans att
utveckla allvarligare, mer kroniska trötthetstillstånd, som utmattning och utbrändhet. För att
undersöka hur förare med utmattningsbesvär tolererar de olika skiften, och hur man skattar sin
ansträngning och tillfredsställelse med arbetsprestationen gjordes en jämförelse mellan
grupper av lokförare med olika grad av utmattning.

Ett utmattningsindex beräknades när enkätformuläret analyserades. Indexet var beräknat
utifrån frågorna om man haft känning av några av följande besvär under de senaste 6
månaderna:

1) fysisk utmattning
2) psykisk utmattning
3) sliten/utbränd
4) utarbetad
5) ihållande trötthet

Svarsskalan var femgradig, där 1 stod för ”så gott som varje dag”, 3 stod för ”ibland” och 5
för ”aldrig”.  Ett gränsvärde för hög utmattning sattes vid medelvärden på indexet under 3
(<3). Medelvärden från 4 och över (>4) utgjorde låg grad av utmattning och utifrån dessa två
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gränsvärden jämfördes två grupper av förare; de med hög respektive låg grad av utmattning.
Totalt ingick det 18 förare i gruppen med låg utmattning och 9 förare i gruppen med hög. I
analyserna (t-test) som redovisas nedan ingår det olika många individer, eftersom det är några
förare som inte kört alla typer av turer.

Sömnighet

Förare som besväras av hög utmattning, dvs. som ofta känner sig slitna, utarbetade och
utmattade, är mer sömniga under tidiga morgonpass, (t(24)=2,31, p<.05) och under
morgonpass, (t(12)=3,21, p<.01) jämfört med förare som inte har utmattningsbesvär.
Skillnaderna mellan gruppernas sömnighet under eftermiddagsskift (t(24)=1,78, p<.10) och
lediga dagar (t(16)=1,82, p<.10) var inte statistiskt signifikanta, men de låg på tendensnivå,
och gick i samma riktning. Dessa resultat tyder på att tidiga starter på arbetet (med tidigt
uppvaknande och kort sömn) är särskilt belastande för de utmattade förarna. Men de tenderar
även att uppleva mer sömnighet under eftermiddagspass och att återhämta sig sämre på lediga
dagar (se figur 15). Att få signifikanta resultat på små grupper som dessa tyder på en mycket
stark effekt och därför blir även resultat på tendensnivå intressanta. Skulle grupperna varit
något större skulle vi högst sannolikt sett fler signifikanser.
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Figur 15. Sömnighet (KSS, 1 mycket pigg – 9 mycket sömnig) under olika arbetspass och lediga dagar
för förare med hög respektive låg grad av utmattning. TM=tidig morgon, M=morgon, EM=eftermiddag,
L=ledig dag.

Stress

Skattningarna av stress var högre på samtliga dagar för de utmattade förarna, men skillnaden
mellan grupperna var inte signifikanta (se figur 16) Däremot är det tendenser till signifikanta
skillnader på morgonturer (t(15)=1,97, p<.10) och lediga dagar (t(16)=1,97=p<.10). Återigen
såg vi en tendens till sämre återhämtning hos dessa förare.
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Figur 16. Upplevd stress (1 låg – 9 hög) under olika arbetspass och ledig dag för lokförare med hög
respektive låg grad av utmattning. TM=tidig morgon, M=morgon, EM=eftermiddag, L=ledig dag.

Mental trötthet

Under tidiga morgonturer upplevde de utmattade förarna mer mental trötthet, dvs. de kände
sig mer trögtänkta och ineffektiva än de lokförare som inte hade problem med utmattning
(t(24)=2,48, p<.05). Detsamma gällde under eftermiddagsturer (t(24)=2,07, p<.05). Under
morgonturer och lediga dagar fanns inga skillnader i upplevelsen av mental trötthet mellan
grupperna. (se figur 17).

Figur 17. Mental trötthet (1 låg – 9 hög) under olika arbetspass och ledig dag för lokförare med hög
respektive låg grad av utmattning.
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Arbetsprestation

De utmattade förarna upplevde arbetet mer besvärligt under morgonskift jämfört med icke-
utmattade (t(15)=2,88, p<.05). Det var samma mönster för de tidiga morgonturerna, men det
var inte en signifikant skillnad . Kanske är det så att alla förare, även de icke-utmattade,
upplever de tidigaste morgonpassen som påfrestande, medan de med utmattningsbesvär inte
har resurser att hantera arbetsbelastningen under morgonpassen (dagkörning), på grund av
bristande återhämtning. Många av dessa pass (som startar 06:00-09:00) innebär också tidiga
uppstigandetider och det i kombination med intensiv morgon- och dagtrafik, kan bli en svår
kombination för de utmattade förarna (se figur 18).

Figur 18. Hur besvärligt arbetet upplevdes (l lindrigt – 5 besvärligt), under olika arbetspass, av förare med låg
respektive hög grad av utmattning. TM=tidig morgon, M=morgon, EM=eftermiddag.

På samma sätt var man mindre nöjd med sin arbetsinsats under morgonpassen
jämfört med icke-utmattade förare (t(15)=2,61, p<.05), medan det inte var någon
signifikant skillnad mellan grupperna på tidiga morgonpass och
eftermiddagspass (se figur 19).
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Figur 19. Skattad tillfredsställelse med arbetsprestationen (1 missnöjd – 5 nöjd), under olika arbetspass, av förare
med låg respektive hög grad av utmattning. TM=Tidig morgon, M=Morgon, EM=eftermiddag.
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De mer utmattade förarna fick också anstränga sig mer för att klara av arbetet under samtliga
turer; tidiga morgonturer (t(23)=2,29, p<.05), morgonturer (t(14)=2,71, p<.05) och
eftermiddagsturer (t(23)=2,29, p<.05) (se figur 18).

TM M EM

Låg utmattning

Hög utmattning
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mycket

Inte alls

* *

*

Figur 20. Hur mycket förare med hög respektive låg grad av utmattning fick anstränga sig för att klara av
arbetet (1 inte alls – 5 extremt mycket) under olika arbetspass. TM=tidig morgon, M=morgon,
EM=eftermiddag.

Det framgick alltså ett mönster att förarna som led av ihållande trötthet och utmattning
upplevde mer besvär med sömnighet och mental trötthet under arbetet. De fick anstränga sig
mer för att klara av arbetet och kände sig inte lika nöjda med sin arbetsinsats som
jämförelsegruppen. Det fanns också en trend mot att de upplevde en högre stressnivå än
jämförelsegruppen under lediga dagar, vilket tyder på bristande möjlighet/förmåga till
återhämtning efter det ansträngande arbetet. Dessa förare löper högre risk än övriga att
utveckla kroniska besvär, som utmattning och utbrändhet eller liknande tillstånd som innebär
att man inte längre klarar av arbetet. Det är rimligt att anta att det är främst de belastande
arbetstiderna och bristande återhämtning som ligger bakom detta.
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DISKUSSION

Arbetstider och återhämtning

Resultaten har visat att lokförare arbetar mycket oregelbundna tider, med en stor andel tidiga
morgonpass (som startar mellan kl. 03:00-06:00), eftermiddagspass (som ofta slutar sent på
kvällen) och nattpass i sina scheman. Genom att studera de schemasekvenser som förarna
hade under deltagandet i denna undersökning kan konstateras att nio förare (20%) inte hade
två dagar sammanhängande ledighet under de två veckor de deltog i undersökningen, utan
bara enstaka lediga dagar. Att endast ha enstaka utspridda lediga dagar är påfrestande för
återhämtningen och kan leda till att trötthet och sömnbrist ackumuleras. Dessutom försvårar
den osammanhängande och otillräckliga ledigheten möjligheterna till en meningsfull fritid
vilket kan leda till social stress.

Tio av förarna (22%) arbetade många dagar (>5) i rad, och en av de 46 lokförarna arbetade 14
dagar i rad (dvs. samtliga dagar under undersökningsperioden). Eftersom undersökningen
pågick under endast 14 dagar är det möjligt att denne person arbetade ännu fler dagar i sträck,
utan att vi har uppgifter om det. Ur ett säkerhetsperspektiv är det senare anmärkningsvärt. Det
strider också mot arbetsgivarföretagets interna riktlinjer och bör inte förekomma.
Arbetsperioder som är så långa är mycket belastande och innebär rimligen hög trötthet till
följd av otillräcklig återhämtning och för lite tid för sömn, vila och avkoppling; kroppens
stressystem, som ansvarar för energimobiliseringen, går ständigt på högvarv. Tröttheten leder
till problem med att upprätthålla en hög koncentrationsförmåga och uppmärksamhet under
arbetspasset vilket ökar risken för felhandlingar. Dessutom innebär den bristfälliga
återhämtningen en förhöjd risk för utvecklande av stressrelaterade sjukdomar (Sluiter et al.
1999).

Sömnighet och mental trötthet var tydligt förhöjt under tidiga morgonturer, och i någon mån
under morgonpass, jämfört med eftermiddagsarbete och lediga dagar. Detta är förklarligt med
tanke på den störda och otillräckliga sömnen före dessa skift som diskuteras nedan. I
jämförelse med våra tidigare studier var den genomsnittliga sömnigheten under tidiga
morgonturer på samma nivå som under nattarbete och klart högre än vad vi tidigare funnit vid
tidiga morgonskift (Åkerstedt et al. 1998). När vi jämförde de tidiga morgonturerna med
natturerna i denna studie fann vi inte heller någon signifikant skillnad mellan skiften. Det bör
också poängteras att subjektiv sömnighet korrelerar väl med objektiva mått på sömnighet,
som t ex förekomst av mikrosömn (Åkerstedt et al. 1990). Den höga sömnighetsnivån i
samband med tidiga morgonturer kan definitivt ha säkerhetsmässiga konsekvenser i synnerhet
som tidiga morgonturer utgår en hög andel av alla arbetspass.  En holländsk studie av
lokförare och missade signaler visar att risken för sådana fel är som högst under morgonen
(van der Flier et al. 1988). Laboratoriestudier visar att prestationsförmågan försämras avsevärt
när man enbart får sova 4,5 timme. Försämringen ökar dessutom om man får flera korta
sömner i rad, det vill säga sömnigheten och trötthet ackumulerar över dagarna (Dinges et al.
1997). Det verkar som att 5 timmars sömn är en kritisk gräns. Om man kan sova 5 eller 5,5
timme klarar man prestationsmässigt av att hantera sömnbristen under förutsättning att man är
motiverad och beredd att anstränga sig extra (Wilkinson et al. 1966). Det är först när man går
under 5 timmars sömn som prestationsförmågan börjar försämras rejält.
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Arbetstiderna påverkade också sömnen tydligt negativt. Sömnen var ofta förkortad, både före
de tidiga morgonturerna (start 03:00-06:00) och före morgonturerna (start 06:00-09:00). Den
drastiskt kortade sömnen före de tidiga morgonpassen, då lokförarna i genomsnitt sov endast
4,6 timmar, är ett alarmerade faktum med tanke på hur vanliga dessa tidiga turer är i förarnas
scheman (29% av samtliga turer i denna undersökning). Förutom detta upplevdes också
sömnkvaliteten betydligt försämrad före dessa tidiga morgonskift. Den bristfälliga
återhämtningen illustreras tydligt med frågan om man kände sig utsövd efter uppstigandet.
Nästan samtliga förare besvarade frågan med att man inte alls kände sig utsövd och många
angav det lägsta värdet (värde 1) på den femgradiga svarsskalan.

Vidare var de tidiga morgonpassen associerade med uppstigandetider under natten (kl. 03:46)
som sammanfaller med botten för dygnsrytmen, vilket därmed bör vara en särskilt svår tid för
uppstigande (Åkerstedt et al. 1994a). De höga värdena för sömnighet och mental trötthet kl.
04:00 under dessa arbetspass tyder på en effekt av sömntröghet efter ett abrupt uppvaknande
och extrem sömnighet efter den partiella sömnbristen. Uppstigande mitt i natten bör också
bidra till ett allmänt sänkt välbefinnande, då det går emot kroppens naturliga reglering av
sömn/vakenhet, ämnesomsättning och aktivitet. Det bör påpekas att resultaten för de tidiga
morgonturerna överensstämmer väl med vad vi fann i enkätstudien (Ingre et al. 2000).

Det verkar som om lokförarna använder sig av tupplurar för att återställa sitt sömnbehov i
samband med tidiga morgonturer. De flesta lokförarna hinner återhämta sig under sina lediga
dagar, då sömnighet och mental trötthet är jämförelsevis lägre under lediga dagar. De
utmattade förarna visade dock ett mönster som tydde på sämre återhämtning under lediga
dagar, då stress och sömnighet tenderade att ligga högre jämfört med de icke-utmattade
förarna.

Upplevd stress under arbetspassen skilde sig också mellan olika typer av skift, med något
högre värden för de tidiga morgonturerna. Däremot gick det inte att se effekter på rapporterad
arbetsprestation beroende på typ av tur. Detta tyder på att lokförarna är mycket skickliga på
att utföra sina arbetsuppgifter, även under mycket ansträngande betingelser. Vi kunde dock
konstatera att lokförarna tvingades att anstränga sig mer för att klara av arbetet under de tidiga
morgonturerna. Att anstränga sig extra är en bra strategi för att upprätthålla
prestationsförmågan när man är sömnig och trötthet. Problem kan dock uppstå om tröttheten
blir riktigt allvarlig eller när tröttheten blir långvarig. Klarar man verkligen av att anstränga
sig extra under ett helt arbetspass eller när tröttheten är riktigt tung och man måste kämpa mot
sömnen? Kunskapen om detta är begränsad, men vi tror att det blir svårt. Förmodligen
kommer prestationssvackor att förekomma men det är möjligt att man kan klara av rutin
arbete i alla fall. Risken för att föraren ska göra allvarliga misstag ökar dock om något
ovanligt inträffar.

Överliggningar, då lokföraren sover på hotell/övernattningsrum mellan två arbetspass innebar
också en försämrad sömnkvalitet. Att inte kunna sova i hemmet respektive att inte kunna
spendera kvällen i hemmet är en särskild påfrestning i arbetssituationen för en lokförare.
Detta sker dels vid fjärrtågskörningar till annan ort med körning tillbaka nästa dag och dels
vid natturer på pendeltåg som är delade i två arbetspass, med en kort nattvila mellan kvälls-
/nattkörningen och den tidiga morgonkörningen. Oavsett om överliggningen var före en tidig
morgontur eller en annan tur var sömnen sämre vid överliggningen jämfört med sömn
hemma.
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Fjärrtåg vs. pendeltåg

Jämförelserna mellan fjärrtågs- och pendeltågskörning gav inga signifikanta skillnader
avseende upplevd sömnighet, stress, mental trötthet, arbetsbelastning eller arbetsprestation.
Det antyder att de två typerna av körning generellt är jämförbara vad gäller arbetsbelastning.
Även om orsakerna till belastning och stress är olika för de olika trafiktyperna, vilket
framgick ur analyserna av enkäten (Ingre et al. 2000), ger de ändå sammantaget en liknande
grad av trötthet, och arbetsprestationen är lika god i båda trafikformerna.

Längden av arbetspasset

Att det inte var några skillnader på de mätta variablerna beroende på längden av arbetspasset
kan dels bero på att det var inte så stora skillnader mellan längderna på arbetspassen. De
längsta passen som ingick i analyserna var mellan 8,5 och 10 timmar, vilket kanske inte är
tillräckligt för att man ska kunna se effekter av arbetspassets längd. Det fanns i materialet
några arbetspass som var längre än 10 timmar, men de inkluderades inte i analysen, då de
skulle vara allt för få för att ingå i en rättvisande statistisk analys. De kortaste arbetspassen, de
som var under 6 timmar, visade sig inte vara mindre tröttande än de längre. Detta har troligen
att göra med att de tidiga morgonturerna har kompenserats för vid schemaläggningen på så
sätt att de är kortare i längd. Det innebär att de kortaste turerna ofta är tidiga morgonturer och
då blir sömnighets- och trötthetsvärdena höga för dessa kortare turer. Man kan därför anta att
effekten av tid på dygnet och effekten av längden av arbetspasset (dvs. tid på arbetet) tar ut
varandra vad gäller trötthetsvariabler.

Det bör påpekas att långa arbetspass (10 timmar eller mer) i kombination med tidiga
morgonturer (start före kl. 06:00), och den sömnbrist som sammanfaller med dessa turer,
skulle vara en farlig och mycket belastande kombination (Rosa 1995). Risken för utvecklande
av allvarlig trötthet är mycket stor, vilket i sin tur torde öka risken för felhandlingar och
misstag i arbetet.

Arbetsbelastning

Generellt tyder resultaten från denna studie på att lokförarna inte besväras av en alltför tung
arbetsbelastning vad gäller tidspress, stress och komplexa arbetsuppgifter. ATC-systemet
utgör här förstås ett viktigt stöd i arbetet och underlättar rimligen tågföraruppgiften när
föraren är trött eller hårt belastad. Arbetsbelastningen i sig bör alltså ur säkerhetsperspektiv
inte vara en riskfaktor. Snarare kan man tänka sig att understimuleringen i arbetssituationen
leder till en alltmer inaktiv förare (Parasuraman et al. 2000).  Den kritiska frågan är om
understimuleringen är så pass allvarlig att den utgör en riskfaktor för säkerheten.
Understimulering tillsammans med svåra arbetstider ökar sömnigheten och därmed även
risken för att exempelvis nicka till under arbetet (Dement et al. 1982). Dessutom kan
passiviteten leda till att arbetet upplevs som tråkigt, ostimulerande och att lokföraren upplever
att han saknar kontroll och påverkansmöjligheter över körsituationen. På grund av det
automatiserade systemets brister råkar föraren ibland ut för ATC-problem eller ATC-ingrepp
som inte direkt beror på dennes eget körbeteende. Balisfel är t ex något föraren inte själv kan
styra över, och även att ATC ingriper med exempelvis driftsbroms kan bero mer på systemet,
än på förarens körförmåga. Sådana ATC-relaterade problem stör då förarens körning och kan
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bidra till ökad stress och mindre motivation för att köra bra. Det är viktigt att ta detta i
beaktande inför fortsatt utveckling av ny teknik för tågtrafik och informationsmiljö för
lokföraren samt vilken roll denna skall spela i det framtida tågförarsystemet. Målet är att hitta
optimal balans mellan förarens behov av att vara aktiv under arbetet (för att göra arbetet roligt
och meningsfullt) och graden av automatik för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Arbetsprestation

Felhandlingar i arbetet var inte så vanligt bland rapporterna i dagböckerna. I någon mån skulle
det kunna vara en effekt av brister i vårt mätförfarande. De alternativ som kunde anges i
dagboken för misstag/problem/felhandlingar i arbetet var kanske för grova för att fånga små
skillnader i arbetsprestationen. Det kan också vara så att förarna underlåtit att rapportera
felhandlingar, kanske av rädsla för att framstå som en sämre förare eller en säkerhetsrisk. Här
skulle mer objektiva prestationsmått vara mycket värdefulla för att få en klarare bild av
körning och prestation i relation till arbetstider och sömnighet etc. Även den tidigare
enkätstudien bland lokförare i Stockholm undersökte sambandet mellan felhandlingar och
stress, trötthet och sömn (Ingre et al. 2000) och fann att trötthet korrelerade med
arbetsrelaterade fel.

Det finns endast ett fåtal studier som har undersökt felhandlingar, skiftarbete och trötthet. Vi
genomförde nyligen en undersökning i en kraftverkssimulator där vi studerade
kontrollrumsoperatörer under ett dag- respektive nattskift (Göranson et al. 1999).
Undersökningen visade att man var mycket sömnigare på natten, däremot gjorde man inte fler
fel och misstag nattetid. En intressant observation var att man var relativt nöjd med sin
prestation trots att förekomsten av enklare fel var relativt riklig. Sambanden mellan sömnighet
och felhandlingar var för det mesta ganska svagt. Å andra sidan förekom det att trötta
operatörer gjorde allvarliga fel (Nilsson et al. 1999). En slutsats av denna studie var att
operatörerna klarade av det normala drifttillståndet även när de var sömniga, medan vissa
individer fick stora problem med ovanliga driftsuppgifter när man var som sömnigast under
natten.

Det är rimligt att anta att ATC-systemet är anledningen till den måttliga förekomsten av
felhandlingar. Å andra sidan vet vi från enkäten att det händer att förare glömmer att initiera
ATC. Vi vet också att det förekommer att förarna ibland måste köra i trafikområden där man
av drifttekniska skäl måste koppla ur ATC. Preliminära resultat från ATC-enkäten (Olsson,
Kecklund och Ingre, personlig kommunikation) har visat att kunskaperna om ATC är lägre än
förväntat, främst när det gäller övervakning av signaler och samband mellan ATC och
signalsystem. Det är rimligt krav att förarna alltid ska klara av att hantera och förstå ATC-
systemet oavsett tid på dygnet och arbetselastning. Vi vet idag inte om alla lokförare uppfyller
detta krav under de besvärligaste turerna, t ex i samband med tidiga morgonturer.

Ett viktigt resultat är att felhandlingar i denna undersökning inte var vanligare under de tidiga
morgonturerna, trots att förarna då rapporterat mer sömnighet och trötthet. I vissa fall
rapporteras snarare färre (i procent) fel dessa turer. Det skulle kunna tyda på att lokförare
anstränger sig mer under dessa pass och därför kör bättre. En troligare förklaring är dock att
den ökade sömnigheten under tidiga morgonpass leder till att man har svårare att upptäcka
sina egna felhandlingar, alternativt lättare glömmer dem. Att korttidsminnet och
uppmärksamheten försämras när man sover för lite och är allvarligt trött är ett väl känt faktum
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(Dinges et al. 1991). Även här skulle objektiva prestationsmått vara viktiga för att kunna
komma vidare med frågeställningen. Det vore också värdefullt att fördjupa kunskapen om
självrapporterade felhandlingar verkligen speglar de faktiska fel som sker.

En intressant fråga är hur en mycket trött eller sömnig förare reagerar om han utsätts för ett
mycket ovanligt drifttillstånd. Klarar föraren av att mobilisera tillräcklig energi och
tankeförmåga för att lösa problemet? Eller en annan fråga; hur agerar en trött förare om det
mesta är som vanligt, men något i situationen sker annorlunda? Exempelvis att en signal i
stopp som brukar slå om sent, en gång inte gör det, eller att en 10-övervakning som vanligen
inte betyder något allvarligt, en gång betyder att det är ett tåg framför. Skulle då en
risksituation kunna uppstå på grund av att en trött förare agerar rutinmässigt, utifrån vad som
brukar vara fallet i dessa situationer, och inte är tillräckligt uppmärksam och beredd på
förändringar?

Kunskapen om ovanstående frågor är relativt begränsad. Utifrån laboratoriestudier vet vi att
trötthet, sömnbrist och extrem stress försämrar problemlösningsförmågan och att det är
svårare att vara kreativ och hitta nya lösningsstrategier (Harrison et al. 1999). Det finns även
studier som visar att beslutsfattande påverkas negativt av sömntröghet (Bruck et al. 1999).
Med sömntröghet menas att man är mer långsam tankemässigt, mer ”trögtänkt”, perioden just
efter uppvaknandet. Om man utgår från denna kunskap är således risken för allvarliga fel och
misstag i arbetet större under de turer då man är som tröttast eller mest nyvaken, dvs under
tidiga morgonturer och natturer. Riskbegreppet innebär dock att man för det mesta kommer
att kunna hantera den uppkomna situationen (även om den är ovanlig), men att de tillfällen då
man gör fel uppträder oftare när man är trött. Några kvantitativa mått på riskerna för olika fel
finns idag inte, men är en möjlig framtida inriktning som med fördel kan kombineras med
arbetsrelaterade faktorer (som t ex. turtyp, arbetspassets längd, fordonstyp mm.). En
förutsättning för genomförandet av meningsfulla riskanalyser är att
tillbudsrapporteringssystemet förbättras så att förarna (helst anonymt) kan rapportera fel och
misstag som begås i arbetet.

Av den multipla regressionen som gjordes för att predicera felhandlingar framgick det
symptom på trötthet som grus i ögonen (vilket är en indikator på allvarlig sömnighet) endast
svagt kunde bidra till att förklara misstag/felhandlingar relaterade till köruppgiften. Därutöver
bidrog även om man var nöjd med arbetsprestationen, vilket är ganska naturligt - man känner
sig mindre nöjd med arbetsprestationen om man gör mer fel - samt senare uppvaknandetid.
Det senare är förknippat med eftermiddagsturer, och kan avspegla en intensivare trafikbild
(rusningstrafik under eftermiddagar/kvällar) samt även ökad trötthet vid arbete kvällstid.
Viktigt att notera är också att de egentliga sömnvariablerna som sömnlängd eller
sömneffektivitet inte självständigt bidrog till att förklara felhandlingar. En annan typ av
felhandlingar (att man inte rapporterade utrustningsfel etc.) visade inga samband alls med
trötthet, stress eller arbetsbelastning. Förmodligen beror den typen av fel främst på
arbetsmotivation, säkerhetsmedvetande och arbetstrivsel.

Att känna sig nöjd med arbetsinsatsen predicerades främst av att arbetet hade upplevts som
lindrigt, av färre felhandlingar samt senare starttid för arbetet. Det bör dock poängteras att
sambandet var svagt och att endast drygt 10% av variansen kunde förklaras. Sambandet
mellan förekomst av tunga ögonlock och arbetstillfredsställelse var mycket svagt och betyder
förmodligen ingenting. Sambandet mellan den självbedömda arbetsinsatsen och
felhandlingarna ger stöd för att frågan om hur nöjd man är med sin arbetsinsats också kan
betraktas som ett mått på arbetsprestation – god tillfredsställelse innebär god prestation.
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Analysen av vad som kännetecknade ett besvärligt arbete gav en tydlig bild av vad detta
innebär för en lokförare. Besvärligt arbete är när denne fått anstränga sig mycket, gjort fler
fel/misstag, samt om tidspressen och arbetsbelastning varit hög. Tidspress är en viktig
stressande faktor för föraren, som kan komma att bli allt mer markant i framtiden om man
inför alltmer snäva tidtabeller och minskar rasterna och pauserna under arbetspasset.

Arbetsrelaterad utmattning

Lokföraryrket innebär stora påfrestningar på individens ork och energi, då arbetet till stor del
utförs på mycket udda, ohälsosamma, tider på dygnet och arbetstiderna stör sömn och
återhämtning, tid för familj och vänner och fritidsaktiviteter. Bland lokförarna i Hagalund,
Stockholm, fanns en stor andel, mellan 10 och 25%, som enligt rapporterna i enkätformuläret
lider av ihållande utmattningsbesvär (Ingre et al. 2000). Dessa problem handlar om att de ofta
känner sig fysiskt och psykiskt utmattade, slitna/utbrända, utarbetade och har besvär med
ihållande trötthet.

Från enkätdata kunde ses att dessa förare också hade sämre sömnkvalitet och upplevde mer
besvär med för kort återhämtning mellan arbetspassen samt med tidigt morgonarbete och
nattpass än andra förare. Dessa lokförare har alltså en lägre tolerans för de påfrestande
arbetstiderna och de riskerar därför att inte orka med arbetet i längden, att drabbas av
utbrändhet eller utmattningssyndrom. Denna undersökning understöder detta i och med att
den påvisade att dessa förare upplevde mer sömnighet och trötthet under arbetet samt att de
var tvungna att anstränga sig mer för att klara arbetet. Arbetsgivarna har här ett viktigt ansvar
att följa upp hur förarna tolererar arbetstiderna. Ett sätt att motverka arbetsrelaterad
utmattning är att förbättra möjligheterna till återhämtning i samband med de belastade turerna.
Då tidiga morgonpass var de mest belastande passen bör man vid schemaläggning
kompensera dessa, överliggningar och nattpass med mer ledig tid före och/eller efter
arbetspasset för att minska risken för utmattningssyndrom och utbrändhet.

Utmattade förare skulle också kunna vara en riskgrupp ur säkerhetssynpunkt. Från denna
underökning kunde vi se att de anstränga sig mer för att klara arbetet och de var  mindre nöjda
med sin arbetsinsats under morgonturer.

Inför fortsatt forskning

Det återstår fortfarande många frågor gällande arbetsmiljö och säkerhet som inte har berörts
(eller endast berörts mycket ytligt) i TRAIN-projektet. Inför fortsatt forskning är det viktigt
att försöka genomföra studier som möjliggör ett upplägg så att man kan kontrollera för typ av
arbete, fordon, sträcka och tid på dygnet. Fördelen med bättre (experimentell) kontroll är att
man får fram säkrare och mer tillförlitliga resultat. I denna studie var det inte möjligt att hålla
full kontroll över dessa faktorer, då schemasekvenserna var så differentierade. En mer
kontrollerad studie skulle då kräva mer samarbete med trafikoperatören så att särskilda
scheman kunde läggas upp. För att få fram säkra resultat behöver man studera en och samma
sträcka (eller sträckor) under olika tider på dygnet för samma förargrupp.
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Vidare skulle objektiva prestationsmått, som tillgång till ATC-loggar, vara mycket värdefulla
för att man ska komma vidare med frågan om det föreligger något samband mellan
arbetsprestation och säkerhetsaspekter i förhållande till arbetstider och arbetsbelastning.

Inom andra transportområden (flyg, väg och sjöfart) använder man sig idag ofta av
simulatorer för att studera hur ”föraren” reagerar och hanterar kritiska körsituationer. Vår
uppfattning är att en modern och avancerad tågsimulator skulle vara ett värdefullt bidrag för
framtida forskning. En simulator bör underlätta den kunskapsuppbyggnad som vi anser är
nödvändig om man till fullo ska kunna förstå hur förare hanterar vissa säkerhetsmässiga
kritiska situationer (oavsett om föraren är trött eller ej).

En annan viktig fråga är att vi inte vet hur pass representativa resultaten är för lokförare från
andra delar av Sverige. Det pågår dock flera internationella studier som visar resultat som till
stor del överensstämmer med vad vi funnit i TRAIN. En pågående finsk studie visar att
lokförarna har mycket besvärliga arbetstider och deras trötthetsnivåer förefaller vara högre än
vad man funnit hos andra skiftarbetsgrupper (Härma et al. 2000). Sammantaget kan man
konstatera att det är viktigt att man fortsätter att initiera forskning rörande lokförarnas
arbetssituation – både vad det gäller säkerhet och hälsa – även när TRAIN projektet är
avslutat.
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